
 

 
 
 

“CBmeter” tem como objetivo diagnosticar doença metabólica em fase precoce 
 

Politécnico de Leiria arrecada 2.º lugar no Poliempreende 2019 
 

O Politécnico de Leiria acaba de arrecadar o segundo lugar no 16.º Concurso de Empreendedorismo e 

Inovação Poliempreende, com o projeto CBmeter, que pretende desenvolver um novo dispositivo médico, 

portátil e fácil de utilizar, com valor preditivo para o diagnóstico de doenças metabólicas, nomeadamente a 

diabetes tipo 2. O projeto recebe 5.000 euros para aplicar no seu desenvolvimento e implementação. 

O projeto de empreendedorismo CBmeter decorre de um projeto de investigação, desenvolvido por 

investigadores do ciTechCare – Centro de Inovação em Tecnologias e Cuidados de Saúde do Politécnico de 

Leiria, Maria Guarino, Marlene Lages, Gabriel Correia Brito, Rui Fonseca-Pinto e Nuno Vieira Lopes, e pelos 

investigadores do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) Salvato Feijó, diretor do Serviço de Pneumologia, e 

Alexandra Vieira, diretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição, e contou, para o concurso de planos de 

negócio, com a contribuição de uma equipa multidisplicinar, envolvendo a área da saúde e da gestão. Já este 

ano o projeto de investigação foi distinguido pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com o Prémio 

Bragança Parreira, que premeia projetos de investigação na área da tecnologia em diabetes. 

Os premiados do Poliempreende foram apurados entre 21 equipas de todo o País, tendo sido o grande 

vencedor da competição o Politécnico do Porto, com o projeto BullyBan, uma ferramenta para minimizar os 

problemas associados ao bullying. Hydroponic Evolution Farm, projeto na área agrícola desenvolvido no 

Politécnico da Guarda ficou classificado no terceiro lugar. Foi ainda atribuído o Prémio Inovação ao Politécnico 

de Santarém, e o Prémio Internacional  à Universitat de les Illes Baleares, Espanha. 

O Poliempreende é o maior projeto em rede de instituições de ensino superior politécnico que pretende 

fomentar a cultura empreendedora, a promoção da criatividade e de ideias inovadoras, valorizando o 

conhecimento. O concurso tem como objetivos promover e formar para o empreendedorismo, desenvolver 

planos de vocação empresarial, e avaliar e premiar os melhores projetos desenvolvidos. 

Leiria, 19 de setembro de 2019 
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