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IPCB dá a conhecer 
16.º Concurso Poliempreende

O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco apresentou, na 
tarde de 20 de março e perante 
uma plateia repleta de jovens 
empreendedores, a 16ª edição 
do Concurso Poliempreende.

Esta apresentação, que de-
correu no Centro de Empre-
sas Inovadoras-CEI de Castelo 
Branco, contou com um pro-
grama especialmente desenha-
do para os cerca de 160 alunos 
inscritos de todas as Escolas 
Superiores do IPCB que, acom-
panhados por docentes de em-
preendedorismo da instituição 
e pela equipa de suporte ao 
Poliempreende, puderam assis-
tir a painéis empreendedores e 
diversificados, bem como parti-
cipar ativamente no Bootcamp.

O Programa iniciou com uma 
breve intervenção de Nuno Ca-
seiro, membro da equipa coor-
denadora que, sucintamente, 
apresentou a 16ª edição do 
Concurso Poliempreende.

Seguiram-se os inspirado-
res testemunhos de quatro jo-
vens empresários, ex-alunos do 
IPCB, que partilharam a sua ex-
periência empreendedora com 
uma plateia atenta e interessada.

Rolando Martins, da empre-
sa ERIKAE, Paulo Marques, 
da Allbesmart, Bruno Matias, 
da empresa XHOU, e Luis La-
voura, da Bioexplant, foram os 
oradores da tarde.

O Diretor do Centro de Em-
presas Inovadoras-CEI, João 
Pedro Borges, efetuou uma 

breve intervenção, deixando 
uma mensagem de incentivo 
a estes jovens empreendedo-
res do IPCB.

Seguiu-se o Bootcamp, ati-
vidade na qual os cerca de 160 
alunos, divididos por grupos, 
tiveram a oportunidade de 
discutir, avaliar, aprender e 
empreender todos os conhe-
cimentos adquiridos, numa 
tarde que se revelou bastante 
produtiva e criativa.

No encerramento da sessão 
de apresentação do 16º Con-
curso Poliempreende, o coor-
denador do Poliempreende, 
Luis Pinto de Andrade, fez um 
balanço positivo da iniciativa e 
estimulou os alunos a partici-
parem ativamente no Concurso 

Poliempreende, de forma a ad-
quirirem novas competências 
que são ferramentas essenciais 
num mundo empresarial em 
constante mudança. 

Ainda no âmbito da 16ª edi-
ção do Concurso Poliempreen-
de, estão previstas as seguintes 
iniciativas: Oficina E “Oferta/
Mercado”, a 3 abril, a Oficina 
E “Plano de Negócio”, a 15 de 
maio, e o Concurso Nacional, 
que terá a sua realização de 9 a 
13 de setembro.

Relembramos que o Poliem-
preende é uma metodologia de 
ensino do empreendedorismo 
que procura atuar nas suas di-
ferentes vertentes. 

Desde a promoção da criati-
vidade e inovação, desenvolvi-

mento da ideia e planificação da 
ação, até à criação do próprio 
negócio e/ou registo de paten-
te, com a análise e decisão sobre 
os diversos tipos de apoio em 
todas as fases do projeto. 

A iniciativa sempre preten-
deu ser mais do que um con-
curso de ideias de negócio, 
sendo o seu objetivo funda-
mental promover o espirito 
empreendedor e a criação de 
novos negócios.

O projeto classificado em 1.º 
lugar irá representar o IPCB na 
segunda e última fase do Con-
curso Nacional, na qual estarão 
presentes os vencedores regio-
nais de cada um dos Institutos 
Politécnicos do País e Escolas 
Superiores Não Integradas.

A iniciativa sempre 

pretendeu ser mais do 

que um concurso de ideias 

de negócio, sendo o seu 

objetivo fundamental 

promover o espirito 

empreendedor e a criação 

de novos negócios.

Freguesia assinala Dia da Cidade 
e Dia Mundial da Poesia 
com versos de poetas quinhentistas 

A freguesia de Castelo Branco, no âmbi-
to das comemorações do Dia da Cidade e 
do Dia Mundial da Poesia, celebrados a 20 
e 21 de março, levou a cabo uma pequena 
ação de divulgação dos poetas quinhentis-
tas albicastrenses presentes no “Cancio-
neiro Geral” de Garcia de Resende.

De facto a vila quinhentista albicastren-
se e seu alfoz, até ao vizinho concelho das 
Sarzedas, fervilhavam de fidalgos poetas.

Este conjunto de poetas fundamenta 
um património identitário da História 
literária local e regional que deve ser es-
tudado, conhecido e divulgado.

O propósito da freguesia albicastren-
se, com esta iniciativa, é associar-se a 
esse caminho de estudo e divulgação 

iniciado por Manuel da Silva Castelo 
Branco e pelo poeta António Salvado, 
que terá continuidade através de ações 
junto dos cidadãos e principalmente da 
comunidade escolar.

Os passeios da cidade e as paredes da 
sede da Freguesia e da Casa do Arco do 
Bispo, apresentavam versos dos poe-
tas João Rodrigues de Castelo Branco, 
também conhecido por João Roiz de 
Castelo Branco, Rui Gonçalves de Cas-
telo Branco, Garcia Afonso de Melo, 
João de Castelo Branco, Diogo de Me-
nezes, Fernão da Silveira e Francisco da 
Silveira, num gesto simbólico que rea-
firma e ilumina a História e Identidade 
cultural albicastrense.


