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Cerimónia de Atribuição dos Prémios do Programa de 

Empreendedorismo do Politécnico de Lisboa - 2019 

 

Exmos. Srs. Presidentes das Unidades Orgânicas do IPL 

Caros Patrocinadores 

Caros Colegas 

Ilustres Convidados 

Estimados Participantes no Concurso de 

Empreendedorismo do IPL 

Em nome do Politécnico de Lisboa quero agradecer a 

presença de todos nesta cerimónia de entrega de prémios 

da fase regional da 16.ª edição do Poliempreende – 2019, 

integrado no programa do IPL de incentivo ao 

empreendedorismo. 
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Ao Politécnico de Lisboa compete a formação de 

estudantes para o desempenho qualificado das profissões 

no âmbito dos nossos diferentes domínios de ação: das 

engenharias/tecnologias, às ciências sociais/educação e às 

artes performativas. 

Sustentados no conhecimento científico, técnico e 

artístico, trabalhamos para o desenvolvimento de 

competências e atitudes dos nossos estudantes 

preparando-os, enquanto cidadãos responsáveis, para o 

exercício da sua vida profissional, em contextos cada vez 

mais dinâmicos, numa sociedade multivariada e exigente.  

A par da formação académica, do entrosamento com a 

investigação ou do envolvimento em ações de extensão à 

comunidade, consideramos relevante o despertar dos 

nossos alunos para a inovação e a sua preparação para 

tomada de iniciativas próprias na criação de  
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oportunidades para o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou áreas de negócio. 

É neste contexto que surge o Programa de 

Empreendedorismo do Politécnico de Lisboa apoiado por 

diferentes parceiros externos, empresas e instituições, 

que, no âmbito das respetivas responsabilidades sociais, 

acharam por bem darem-nos o seu apoio. 

Pelo seu patrocínio neste programa de 

empreendedorismo, fundamental para a existência de 

concurso e prémios, devo aqui referir e agradecer: 

- À Caixa Geral de Depósitos, aqui representados pelo Dr. 

João Paulo e pela Dr.ª Ângela Nascimento; 

- À Delta Cafés, representada pelo Dr. Tiago Ferreira 

- À Politec&ID, representada pelo Eng.º Luís Osório 
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Aos nossos parceiros nos domínios da inovação e do 

empreendedorismo, que nos quiseram honrar com a sua 

presença nesta cerimónia, apresento as felicitações do 

Politécnico de Lisboa, refiro-me à Loures INOVA, 

representada pela Dr.ª Sónia Figueiredo, à ANJE, 

representada pela Dr.ª Cristina Rodrigues, à Startup Sintra 

representada pelo Dr. João Cabral, à Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica e à Junta de Freguesia de 

Benfica, representadas, respetivamente, pelo e Dr. Mário 

Rui e Dr. Ricardo Marques. 

De igual forma agradeço o trabalho do Júri que, para além 

dos patrocinadores, foi composto pela Portugal Ventures, 

aqui representada pelo Dr. Pedro Breyner, pelo IAPMEI, 

representado pelo Eng.º José Vale, e ainda ao Prof. Victor 

Gonçalves que integrou, também, o Júri deste concurso. 
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Caros Colegas 

Ilustres Convidados 

Estimados participantes na fase regional da 16.ª edição do 

Poliempreende– 2019. 

Pelo empenho na participação e trabalho desenvolvido, 

felicito todos os participantes neste concurso que 

envolveu quinze projetos e, também, os Colegas tutores 

que, com a sua orientação, ajudaram os participantes na 

concretização dos seus objetivos 

O Presidente do IPL tem, agora, o grato prazer de anunciar 

os vencedores desta fase, são eles: 

- 1.º lugar - foi atribuído ao projeto BUGS&CO, “Alimento 

Vivo para Consumo Animal”, da autoria dos alunos do 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa: 
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Carlos Tavares 

Elisabete Matos 

Leonor Ferreira 

tendo tido como tutor a Prof.ª Isabel João, da mesma 

escola. 

- 2.º lugar - foi atribuído ao projeto Artistic Self Service, da 

autoria da aluna da Escola Superior de Teatro e Cinema: 

 Diana Rego 

tendo tido como tutores a Prof.ª Rita Wengorovius e Prof. 

Paulo Leite, da mesma escola. 

- 3.º lugar - foi atribuído ao projeto DERMOSCAN, da 

autoria dos alunos da Escola Superior de Comunicação 

Social: 
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Bárbara Côrte 

Fernanda Farias 

Júlia Cavalcante 

tendo tido como tutores o Prof. Paulo Tinta e o Prof. 

Manuel Baptista, da mesma escola. 

Na expectativa de que os prémios, hoje aqui, entregues 

sejam um estímulo ao espírito empreendedor, à criação de 

novos produtos ou negócios, conducentes ao incremento 

do emprego, ao desenvolvimento económico e social do 

nosso país, apresento a todos vós os meus parabéns. 

Muito Obrigado, 

Disse, 

Elmano Margato 

IPL, 13 de Novembro de 2019 




