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Poliempreende e Link me Up

Concursos de inovação com ideias fora da caixa
Os concursos de inovação e empreendedorismo, Poliempreende e Link me Up, voltaram a demonstrar que na inovação
está o ganho. Ideias diferentes, fora da caixa, que demonstram o dinamismo das academias e dos seus alunos. Os
politécnicos de Coimbra, Setúbal, Leiria, Guarda e Santarém, a par da Universidade da Madeira foram os vencedores.

As finais nacionais dos concursos Poliempreende (edições 2020 e 2021) e Link me
UP decorreram no Instituto Politécnico de
Santarém e voltaram a demonstrar a inovação e o empreendedorismo que se vive
nas instituições de ensino superior com
vertente politécnica. O Banco Santander, a
Delta Cafés, a Ordem dos Contabilistas Certificados, a Garval e o COMPETE foram as
entidades que se associaram à iniciativa.
A edição de 2020 do Poliempreende saiu vencedor o projeto “INOAPI”, do Politécnico de
Coimbra, apresentado por Tiago Simões, Osvaldo Silva, Rafael Simões e Bárbara Santos.
Na segunda posição classificou-se a proposta
“Forma Cerâmica”, da autoria de Pedro Carvalho e Silvia Teixeira, do Politécnico de Leiria. Já
o terceiro lugar foi para o projeto “INCREAS”,
do Politécnico de Setúbal, desenvolvido por
João Monteiro, Diogo Alves e Micael Alves.
Já edição 2021 do Poliempreende teve
como vencedor o projeto “Menu.AI”, da

autoria de João Santos e Guilherme Tavares, do Politécnico de Setúbal, seguido
da proposta “Palmito do Atlântico”, de
João Petito Silva, da Universidade da Madeira; e do projeto “Scratch”, da autoria
de João Sá Pessoa Oliveira, do Politécnico
de Santarém.
E se no Poliempreende os projetos foram inovadores, no Link me Up inovação
e investigação foi coisa que não faltou.
O primeiro lugar deste desafio, que teve
como promotor líder o Politécnico de Leiria, foi para o projeto apresentado pelo
Politécnico da Guarda, “Space Food”, que
procura melhorar a experiência gastronómica no espaço. Na segunda posição
classificou-se a proposta “Smart Walls”,
do Politécnico de Leiria. O terceiro lugar
foi para a “GRRE (in)”, do Politécnico de
Coimbra.
Jorge Conde, presidente do Politécnico
de Coimbra, citado em nota enviada ao
Ensino Magazine, considera que “estes
concursos promovidos pela rede de instituições de ensino politécnico são uma

mais-valia para os nossos estudantes e
para a ligação que queremos fortalecer
com a comunidade”. Salienta ainda que
se trata de “um prémio à estratégia que
criamos para a promoção do empreendedorismo, fortalecendo a missão do INOPOL
Academia de Empreendedorismo como
unidade orgânica de apoio à formação”.
Pedro Dominguinhos, presidente do Politécnico de Setúbal, também em nota dirigida à nossa redação, sublinha que “os
dois prémios agora alcançados demostram a excelência científica das formações e reconhecem a estratégia do IPS na
promoção de uma cultura empreendedora
junto dos estudantes”. Neste contexto, o
responsável atribui especial relevo à incubadora de ideias de negócio IPStartUp “e
toda a sua equipa altamente qualificada,
e de suporte na criação de empresas, com
programas de mentoria e coaching desenhados à medida de cada projeto”.
Já Teresa Paiva, coordenadora do projeto
vencedor do Link me Up, do Politécnico da Guarda, mostrou-se satisfeita por

“sermos premiados neste processo de
inovação para o sector agro-alimentar,
com o objetivo de melhorarmos a experiência gastronómica no espaço. A equipa construiu diferentes cenários sobre
como é que a experiência gastronómica
poderá ser melhorada: várias sugestões,
menus, produtos, soluções inovadoras
para que os astronautas (ou os turistas
espaciais) possam usufruir de multi-sensações quando a comem no espaço”.
A importância destes concursos foi também salientada pelos presidentes dos
politécnicos de Santarém, João Moutão,
e de Leiria, Rui Pedrosa. Encerraram a
sessão, o presidente do Compete, Nuno
Mangas, e o Administrador da ANI, João
Borga, que enalteceram o trabalho dos
Institutos Politécnicos na dinamização
do empreendedorismo e da inovação e
salientaram a capacidade de trabalho
conjunto que a rede politécnica nacional revela e de que é exemplo máximo o
Poliempreende, projeto que vai já para a
sua 18o edição. i
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 Senjutsu 		
Iron Maden

Olá, nesta edição do Magazine Gamer falarei sobre os
anúncios da última Nintendo Direct, de setembro.

Foram revelados imensos
anúncios, tal como uma expansão para o Monster Hunter, atualizações para Mario
Golf e mais informações sobre Metroid Dread.

Rifkin’s Festival
Um casal norte-americano vai ao Festival de San Sebastian e fica cativado pelo festival, pela beleza e encanto
de Espanha, e pela fantasia do mundo do cinema.
Ela tem um caso com um brilhante realizador de cinema
francês, e ele apaixona-se por uma linda mulher espanhola residente na cidade. i
Título original: Rifkin’s Festival; Comédia; Data de Estreia: Setembro 2021;
Realização: Woody Allen; País: EUA; Idioma: Inglês
Fonte: Castello Lopes

Foram ainda publicadas informações sobre um filme
do Super Mario feito pela
Illumination, dos produtores de Gru o Mal Disposto,
com a Nintendo. Sabemos
agora que sairá na América
no final de 2022. Este filme
tem a participação do próprio Shigeru Miyamoto, que
caso não saibas é o criador
de Mario, Donkey Kong e
Zelda. Com ele o filme deverá ser fiel ao jogo.

Mas o mais espetacular,
foi sem dúvida, o anúncio de um novo jogo do
Kirby completamente em
3D, nada de 2D e meio; os
jogos de Nintendo 64 e,
meus senhores e minhas
senhoras, jogos de Mega
Drive para um novo patamar de assinatura ao Nintendo Switch Online. Com
comandos sem fios das
respetivas consolas.

 Happier Than Ever

Os Elfkins: Missão Padaria

Durante mais de 200 anos, os Elfkins têm vivido debaixo da
terra, escondidos do mundo e evitando qualquer interação
com os “ingratos e mesquinhos” seres humanos. Mas um
dia, a energética Elfkin Helvi, farta da falta de espaço e
de realização pessoal, decide com mais dois companheiros – Kipp e Butz –, ir para a superfície e encontrar o seu
destino. Helvi irá fazer com os restantes Elfkins se lembrem
do seu verdadeiro propósito de vida: ajudar os outros! i
Título original: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen; Animação, Família; Data de Estreia: Setembro 2021; Realização: Ute Von Münchow-Pohl;
País: Alemanha; Idioma: Português
Fonte: Castello Lopes
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 Fine Line		
Harry Stles

 Mercury – Act 1

Imagine Dragonss

 The Dark Side of the
Moon – Pink Floyd

 Sour 		
Olivia Rodrigo

 The Wall 		
Pink Floyd

 Three cheers for

sweet revenge – My
Chemical Romance

 Bts, The Best
BTS

 Teatro D’ira – Volume
I – Maneskin

		

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

Rush Rally Origins

Transforma-te num Jedi Padawan nesta nova aventura Star Wars
da Respawn Entertainment , criadora de Apex Legends e Titanfall.
Esta aventura decorre no seguimento dos eventos vividos no
Episódio III: A Revolta dos Sith e da mortal Ordem 66 do Senador
Palpatine, cujo objetivo é destruir a Ordem dos Jedi e abrir caminho para a ascensão do Império. i

Rush Rally Origins combina as corridas clássicas na perspetiva
vertical do original Rush Rally com os gráficos e a física fortemente elogiados de Rush Rally 3. Corre em 36 etapas novas e
únicas em todo o mundo, onde a hora do dia e as condições
meteorológicas são variantes importantes. Mostra os teus dotes
ao volante em diferentes tipos de piso, incluindo neve, gravilha,
terra, lama e asfalto! i

Fonte: Playstation

Fonte: Nintendo

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Shivers		
Ed Sheeran

 Girls want girls

Drake ft Lil Baby

 Bad Habits 		
Ed Sheeran

 Cold Heart 		

Elton John & Dua Lipa

 Obsessed with you 		
Central Ceen

Este último anúncio tem
sem dúvida as mais repercussões no momento. Isto
porque quase que elimina
a possiblidade Virtual Console na Nintendo Switch.
Recorde-se que até agora
as consolas de empresas,
outrora rivais, estão disponíveis no Nintendo Switch
Online. i

 Fair trade 		

Drake ft Travis Scott

 Out out – Joel Corry/
Jax Jones/XCX

Enabot Ebo SE

STEAM DECK

Afonso Carrega

Usando o aplicativo EBO, você pode aceder à sua casa e comunicar com a sua família a qualquer momento. É a sua peregrinação longe de casa. Os seus recursos de vigilância tornam a EBO
SE num robô de segurança residencial perfeito que monitoriza
todos os cantos da sua casa e permite que você saiba quando
atividades suspeitas são detectadas. i

(Aluno do Ensino Secundário)

Fonte: PC Diga

A Valve anunciou oficialmente a sua consola portátil com lançamento em dezembro. A empresa garante que a consola suporta
todos os jogos da Steam, sem exceção. Para conseguir este feito,
a consola utiliza um chip AMD APU, que comporta processador e gráfica dedicada. O processador tem quatro núcleos e oito
threads e foi desenvolvido sob a arquitetura Zen 2 com uma
velocidade de relógio máxima de 3.5GHz. i

 Heat Waves – Glass

Fonte: PC Diga

Animals

 Industry Baby – Lil

Nas X & Jack Harlow

 Stay – Kid Laroi &
Justin Bieber

Fonte: APC Chart

