
 

Com apoio do Santander Totta   

1º prémio do concurso Poliempreende 

para equipa de Enfermagem de Coimbra 
• A equipa vencedora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra arrecada 10.000 

€ para poder dar vida ao seu projeto de um cateter venoso periférico 

Lisboa, 15 de setembro de 2016. Uma equipa da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
ganhou o primeiro prémio do concurso Poliempreende, organizado pelo Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). Este prémio, patrocinado pelo 
Banco Santander Totta, cujos resultados foram hoje anunciados, tem o valor de 10.000 €, e 
tem como objetivo de impulsionar a concretização do projeto vencedor, um cateter venoso 
periférico com reconhecimento de tempo de permanência. 

O Poliempreende é uma competição nacional de ideias de negócio que pretende estimular o 
empreendedorismo e proporcionar saídas profissionais através da criação do próprio 
emprego. Foram 110 as equipas que participaram na 13ª edição desta iniciativa, 
selecionadas através de concursos regionais em cada uma das instituições de ensino 
superior. 

Os projetos enviados abordam as mais diversas temáticas, desde biotecnologia, a aplicações 
informáticas na área da saúde, jogos virtuais, produtos médicos, software 3D, wearables ou 
mesmo transformação e processamento alimentar. 

O projeto classificado em primeiro lugar foi desenvolvido por uma equipa constituída por 
Diogo Marques, Gabriella Pimenta, Inês Maximino, Manuela Salvador, Tiago Silva, Jimmy 
Martins, Ana Cristina Santos, Rosa Melo e João Graveto, em representação da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra. 

O 2º prémio do concurso Poliempreende, patrocinado pela aicep Global Parques, tem o 
valor de 5.000 €, e o 3º Prémio, tem o valor de 3.000 € e é da responsabilidade da Ordem 
dos Contabilistas Certificados. Para além destes, foi ainda atribuído um Prémio de 
Empreendedorismo, patrocinado pela Delta Cafés, no valor de 2.500 € e um Prémio Não 
Monetário, a cargo da empresa Gastão Cunha Ferreira, Lda., que consiste no registo oficial 
nacional de Inovação através de marca, patente/modelo de utilidade ou design. 

O anúncio dos vencedores do concurso contou com a presença de Joaquim Mourato, 
Presidente do CCISP; Pedro Dominguinhos, Presidente do Politécnico de Setúbal e da 13ª 
edição do Poliempreende; Cristina Dias Neves, Diretora de Relações Institucionais do 
Santander Universidades; Silvino Rodrigues, Vogal do Conselho de Administração da aicep 
Global Parques; bem como alguns dos membros das equipas premiadas. 
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O Poliempreende é uma iniciativa que se insere na política de Responsabilidade Corporativa 
do Santander Totta e que evidencia, a grande prioridade do Banco, o apoio ao Ensino 
Superior através do Santander Universidades. 

O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio à educação a nível mundial 
(Relatório Varkey/UNESCO-Fortune 500). Esta iniciativa é desenvolvida pelo Santander 
Universidades que, a nível internacional, colabora com mais de 1.200 Universidades e 
instituições académicas em todo o mundo. Para mais informações consulte 
www.santander.com/universidades. 
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