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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) promove hoje,
dia 9 de junho, pelas 14h30m, no Instituto Politécnico de Viseu, a sétima edição do “Concurso
Regional de Ideias de Negócio nas escolas”. Este concurso pretende eleger o “Aluno
Empreendedor da Região Centro 2022”, entre os representantes das Comunidades
Intermunicipais da região Centro. O objetivo é sensibilizar e motivar os jovens para a inovação
e o empreendedorismo, promovendo a iniciativa e o dinamismo nas comunidades onde se
inserem.
Durante o ano letivo 2021/2022, várias escolas básicas, secundárias e profissionais
promoveram diversas ações de sensibilização para o empreendedorismo, junto da população
escolar, com o acompanhamento dos respetivos professores. As ações ao nível de escola
culminaram na realização de concursos municipais de ideias de negócio e posteriormente nos
concursos intermunicipais, com a colaboração das Comunidades Intermunicipais (CIM). Nesta
final regional são apresentadas cinco ideias de negócio que representam cinco CIM da Região
Centro, premiando-se as três ideias selecionadas pelo júri.
O júri é composto por representantes de entidades públicas e privadas regionais, com
reconhecido mérito na área empresarial e na promoção do empreendedorismo na região, e terá
em consideração o grau de inovação, a exequibilidade, o impacte para o território, a
estruturação e o desenvolvimento de cada ideia de negócio apresentada.
Nesta edição, o júri é formado por: José dos Santos Costa (Presidente do Instituto Politécnico
de Viseu), João Cotta (Presidente da Direção da Associação Empresarial da Região de Viseu AIRV) e Fernando Daniel Nunes (vogal do Conselho de Administração do grupo Visabeira).
Resumo das Ideias a concurso
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA
Agrupamento de Escolas do Fundão
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LIOJIC – Frutas Liofilizada
Respondendo ao desafio da FAO, ao objetivo da UE (reduzir o desperdício alimentar para
metade até 2025) e às necessidades regionais, coloca-se a Ciência ao serviço do
desenvolvimento e da humanização, criando um produto alimentar saudável – frutas em
pedaços e em pó – com período de validade alargado, sem uso de aditivos, que preserva o
sabor e o valor nutricional do alimento fresco, usando a liofilização.
OESTE
Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro
WATERFLUSH, LDA.
O projeto consiste na criação de uma empresa (WaterFlush, Lda.) que comercializa serviços
técnicos que permitem desenvolver e implantar circuitos de saneamento doméstico em
edificado já existente ou a construir que aproveitem integralmente as águas provenientes dos
duches, banhos e lavatórios para abastecimento hidráulico dos sistemas de autoclismo
existentes nas instalações sanitárias. Presta serviços de consultoria especializados a empresas
de modo a que a solução técnica seja implementada nas casas.
REGIÃO DE AVEIRO
Escola Secundária Dr. Mário Sacramento
TROTLOCK
Consiste na criação de um ponto seguro inovador para parqueamento de trotinetes. Destaca-se
pela sua originalidade e vem satisfazer uma necessidade (crescente) específica do mercado da
mobilidade urbana, tanto interno como externo. Tem capacidade para carregamento elétrico ou
com painel fotovoltaico.
REGIÃO DE LEIRIA
ETAP - Escola Tecnológica Artística e Profissional de Pombal
Nomadland
A Nomadland oferece uma solução integrada de serviços para nómadas digitais, organizando
para o efeito programas turísticos personalizados. Pretende criar um espaço de coworking na
cidade de Pombal e rentabilizar a rede de espaços de coworking já existentes, incluindo acesso
a alojamento de qualidade, com uma rede de parceiros exclusivos e proporcionando eventos
exclusivos.
VISEU DÃO LAFÕES
Escola Profissional de Vouzela
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VMPS – Vemos o Mundo Por Si
O projeto consiste na criação de uns óculos dotados de sensores de deteção e alarme para
perigos e obstáculos na via pública. É uma solução que visa satisfazer uma das necessidades
da comunidade cega.
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