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O 
projeto 'SOS Care-

giver' foi o vencedor 

da edição de 2021 do 

concurso Poliem-

preende do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA). Trata-se de 

uma solução tecnológica 

multifuncional que inte-

gra um conjunto de ferra-

mentas intuitivas e inclu-

sivas destinadas a apoiar 

os cuidadores formais e 

informais.  

 Na qualidade de ven-

cedor regional, este proje-

to vai representar o IPCA 

na fase final do concur-

so nacional, que se reali-

zará de 13 a 16 de setem-

bro, em Santarém, e irá 

juntar os finalistas regio-

nais das edições de 2020 

e 2021 de todas as insti-

tuições de ensino supe-

rior que integram a rede 

Poliempreende.  

A equipa vencedora é 

composta estudantes Lau-

ra Leiras Cardoso (licen-

ciatura em Engenharia In-

formática Médica), Vera 

Almeida (mestrado em 

Gestão das Organizações) 

e Maria Carvalho (Design 

Gráfico), e Joaquim Gon-

çalves, docente da Escola 

Superior de Tecnologia.  

O projeto foi desenvolvido por estudantes de várias áreas
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 «Participar no Poliem-

preende foi uma expe-

riência muito positiva. 

Permitiu-nos amadurecer 

a nossa ideia de negócio e 

sustentá-la com o plano 

de negócio em conformi-

dade com o nosso plano 

estratégico», afirma Ve-

ra Almeida, membro da 

equipa 'SOS Caregiver'.  

A equipa mostrou-se 

ainda grata pela iniciati-

va e o que a mesma pro-

porcionou como grupo e 

como pessoas individuais: 

«As sessões de formação 

e de mentoria permiti-

ram-nos adquirir novas 

ferramentas, melhorar as 

aptidões de trabalho em 

equipa e empreendedoris-

mo, desenvolver curiosi-

dade e a ambição de con-

cretizar para o contexto 

real e criar a nossa em-

presa», acrescenta.  

A edição deste ano do 

Poliempreende do IPCA 

contou com a participação 

de 25 equipas, das quais 

16 viram as suas ideias de 

negócio serem seleciona-

das para a defesa final, pe-

rante um júri.  

Além do projeto ven-

cedor, foram também 

premiados os segundo 

e terceiro classificados e 

atribuídas duas menções 

honrosas.  

No 2.º lugar ficou o 

projeto 'FLORK', que pro-

cura conciliar painéis sola-

res e cortiça como alterna-

tiva natural para centrais 

solares flutuantes. O 3.º 

classificado foi o projeto 

'Gerês&CO', uma aplica-

ção que disponibiliza to-

das as informações neces-

Projeto "SOS Caregiver" vence 
concurso Poliempreende do IPCA

sárias para uma viagem 

organizada ao Parque Na-

cional da Peneda-Gerês, 

desde curiosidades a pon-

tos obrigatórios do des-

tino, mapa do território, 

com destaque para os tri-

lhos que se podem per-

correr e, ainda, um jogo.  

As menções honrosas 

foram atribuídas, a título 

excecional, devido ao mé-

rito das ideias a concur-

so, tendo distinguido os 

projetos 'Du départ', 'Mar-

ca Calçado' e 'MagicAir'.  

A coordenadora insti-

tucional do Poliempreen-

de, Adriana Lago de Car-

valho, fez um «balanço 

muito positivo do Poliem-

preende de 2021», desta-

cando «a qualidade e di-

versidade dos projetos e 

o compromisso, esforço 

e resiliência das equipas». 

«Consideramos que o 

objetivo de fomentar uma 

cultura empreendedora, 

que impulsione o desen-

volvimento de compe-

tências relevantes para o 

mercado de trabalho, es-

timulando o empreen-

dedorismo e o mindset 

empreendedor foi abso-

lutamente cumprido», 

sustentou.  

solução tecnológica destina-se a apoiar os cuidadores formais e informais


