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Politécnico de Leiria associa-se a projeto de cocriação de inovação que junta estudan-

tes e empresas na resolução de desa�os
5 Março, 2021 admin

O Politécnico de Leiria associou-se ao “Link Me Up – 1.000 ideias”, um projeto de cocriação de inovação que

junta estudantes e empresas na resolução de problemas e desa�os, através da plataforma internacional

Demola. O projeto de cocriação de inovação, criatividade e empreendedorismo conta com a participação e

envolvimento de mais 13 politécnicos de todo o país. O arranque do projeto no Politécnico de Leiria decorre

no dia 22 de março, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS), na Escola Superior de Tec-

nologia e Gestão (ESTG) e na Escola Superior de Saúde (ESSLei), e no dia 23 de março na Escola Superior de

Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) e na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM). 

O “Link Me Up – 1.000 ideias” é um projeto que consiste na constituição de equipas multidisciplinares de es-

tudantes de diversas áreas, colaboradores de empresas/organizações e professores que são os “facilitadores”

do processo de cocriação de inovação. As equipas terão de resolver “casos” particulares, ou seja, problemas

reais e desa�os que as empresas/organizações colocam e para os quais se procuram respostas, numa pers-

petiva de apresentação de sugestões e de orientação estratégica futura. 

O projeto surge no contexto de uma plataforma internacional, a Demola Global, onde as organizações glo-

bais e locais desa�am os estudantes de Ensino Superior a criar um futuro melhor. A Demola Global foi esta-

belecida em Tampere, na Finlândia, e opera em 15 países: Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Espanha,

França, Lituânia, Letónia, Hungria, Portugal, México, Namíbia, África do Sul, Japão e China.
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