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Caros Jovens Empreendedores,
Muitos parabéns por participarem nesta Mostra Nacional de Empreendedorismo. São três dias que resumem o trabalho de um ano nos vossos 
projetos. Desejamos que todos enriqueçam o seu conhecimento numa partilha intensa de experiências durante estes três dias.
A experiência da Fundação da Juventude ao longo de 30 anos, enquanto entidade formadora, promotora de empreendedorismo juvenil e 
facilitadora da integração dos jovens na vida activa, permite-nos avançar com alguma segurança para Programas e Atividades de Apoio ao 
Empreendedorismo, de Detecção e Estímulo de Talentos, de Sensibilização para o Espírito Empresarial, da Capacitação e Incubação de Talentos.
O apoio ao empreendedorismo juvenil, concretamente através do acesso às incubadoras e programas como o “Ninhos de Empresas – Startup 
Juventude”, o “Gera Talentos”, o “Espalha Talentos”, “O Empreende Jovem” e Concursos para Jovens Empreendedores tem permitido a muitos 
jovens desenvolver projectos inovadores, criadores de riqueza e promotores de empregabilidade. 
A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores e o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, organizados no âmbito do projeto Gera Talentos, 
consubstanciam o pilar da educação para o empreendedorismo jovem através do qual a Fundação da Juventude sensibiliza, deteta, estimula e 
reconhece jovens talentos nas diferentes áreas do Empreendedorismo Criativo e do Empreendedorismo Social.  
Fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores de 2019 é o culminar do Concurso 
Nacional de Jovens Empreendedores que integra 68 projetos, de 169 participantes, orientados por 33 professores de cerca de 43 instituições de 
ensino secundário, profissional e superior.
Ao organizar esta Mostra de Talentos de Jovens Empreendedores, que se distingue pela sua abrangência em termos de público-alvo, colocando na 
mesma competição estudantes a frequentar os ensinos secundário e profissional, e superior, a Fundação da Juventude pretende contribuir para 
o despertar, cada vez mais, precoce para o empreendedorismo, bem como para a valorização dos jovens, dos professores e dos estabelecimentos 
de ensino que se dedicam às questões da inovação, da criatividade, e do desenvolvimento de um espírito empreendedor.
A Fundação da Juventude congratula-se por apoiar este trabalho de equipa que se estabelece entre os agentes escolares e que é determinante 
para a promoção da inovação e do empreendedorismo em Portugal.
Uma palavra de apreço a todos os professores que acompanharam estes jovens empreendedores e realizam com eles um trabalho de grande 
mérito e qualidade.
Uma palavra de apreço também a todos os elementos do Júri, que são extraordinários em todo o processo de seleção e durante a realização da 
Mostra. Estamos gratos pela vossa dedicação e disponibilidade.
Este é o resultado de um processo exigente que instiga o talento e o potencial dos jovens e do seu espírito empreendedor, o qual só se tornou 
possível com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, da Câmara Municipal 
do Porto. Para além destas entidades, destacamos o Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade 
e Internacionalização 2014-2020) que financia o projeto Gera Talentos no qual estão integrados o Concurso e a Mostra Nacional de Jovens 
Empreendedores, como se explica nesta publicação. 

A todos, bem-haja! 

Carla Mouro
Presidente Executiva da Fundação da Juventude

Francisco Maria Balsemão
Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude

Francisco Maria Balsemão Carla Mouro
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Presidente Executiva 
da Fundação da Juventude
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Uma das prioridades do Município do Porto, no que diz respeito às políticas municipais de juventude, é apoiar/ajudar os jovens a ultrapassar 
os desafios relacionados com o emprego e o acesso ao mercado de trabalho, por via da formação, da capacitação e da promoção do 
empreendedorismo.
O Município do Porto tem vindo a desenvolver um conjunto de ações que visam, por um lado, a melhoria da performance das associações juvenis 
e da participação associativa, aumentando o impacto dos projetos desenvolvidos e, por outro lado, complementar a formação académica, 
com conhecimentos e competências que facilitam o acesso ao mercado de trabalho. A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores é, por 
isso, um exemplo para evidenciar o que de bom é feito para concretizar esses objetivos.
Com o enfoque na formação e educação para o empreendedorismo jovem, esta parceria entre o Município do Porto e a Fundação da Juventude, 
resulta num conjunto de atividades destinadas à promoção de uma cultura para o empreendedorismo que queremos que esteja cada vez mais 
enraizada no seio da comunidade juvenil.
Torna-se, por isso, imprescindível que os vários agentes desenvolvam ações para fomentar essa cultura empreendedora. Na convicção de que 
um jovem bem preparado terá maior probabilidade de integrar o mercado de trabalho e, subsequentemente, mais sucesso a nível pessoal, 
social e económico.

Catarina Araújo

Catarina Araújo
Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto e Pelouro dos Recursos 
Humanos e Serviços Jurídicos da Câmara Municipal do Porto
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Em 2008, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi pioneira em Portugal na criação de uma área de intervenção no âmbito 
do empreendedorismo e da economia social para apoiar a emergência e afirmação de novas respostas sociais desenvolvidas 
por indivíduos e organizações sociais.
10 Anos depois, inaugurou a Casa de Impacto, uma iniciativa que agrega no mesmo espaço físico os principais agentes do 
ecossistema nacional do empreendedorismo e inovação social, reunindo, assim, as sinergias e condições de proximidade 
necessárias para potenciar a consolidação e crescimento deste ecossistema.
A Casa do Impacto promove a criação e implementação de soluções inovadoras para a construção de uma sociedade mais 
justa e solidária, tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da O.N.U.  
Coloca em prática uma estratégia assente em iniciativas orientadas para a inovação social, proporcionando as condições 
necessárias ao desenvolvimento de projetos de empreendedorismo inovadores e com impacto social através de um espaço 
de incubação e co-work, programas de aceleração e investimento social. Desenvolve ainda projetos experimentais e a 
transferência de conhecimento com o meio académico e promove uma cultura de inovação social nos jovens empreendedores.
Com esta parceria com a Fundação da Juventude no projeto Gera – Talentos, pretendemos introduzir a dimensão social do 
empreendedorismo e descobrir os talentosos jovens empreendedores que irão fazer face às necessidades e desafios da 
sociedade contemporânea. 
As causas sociais são boas causas para inovar e empreender. Acreditamos que esta 2ª Mostra Nacional de Jovens 
Empreendedores é o lugar certo para os jovens revelarem o seu desejo de mudar o mundo.     

Inês Sequeira
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Inês Sequeira 
Diretora Executiva da Casa do Impacto 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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Gera Talentos

Promoção do espírito empresarial e do empreendedorismo

APRESENTAÇÃO GERAL

O projeto Gera Talentos promovido pela Fundação de Juventude, com o apoio do FEDER através do COMPETE 2020, congrega um conjunto de iniciativas em prol da promoção da inovação, do 

empreendedorismo e do espirito empresarial, como uma forma de estar na sociedade, a qual não se limita nem circunscreve à envolvente empresarial e criação de negócios, mas em sentido lato para 

uma mudança cultural a favor do espírito de iniciativa, do estímulo à criatividade, experimentação e deteção de novas oportunidades e modelos de negócio em favor do empreendedorismo qualificado e 

criativo, visando a criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e intensivas em conhecimento.

O Gera Talentos é um projeto estruturante concretizado através de 7 atividades integradas em 3 Ações:

A. Sensibilização para o Espírito Empresarial
Visa promover de forma extensiva a mudança cultural a favor da inovação, do empreendedorismo, e do espírito empresarial.

B. Deteção e Estímulo de Talentos
Visa dinamizar iniciativas e atividades que favoreçam a deteção e estímulo de talentos, através da realização de iniciativas de promoção da cultura empreendedora, criativa e inovadora e de capacitação 

para o empreendedorismo.

C. Capacitação e Incubação de Talentos
Visa dinamizar iniciativas, atividades e serviços de apoio ao empreendedorismo e à capacitação de iniciativas empresariais e à concretização de novas empresas (start-ups), incluindo acesso a 

infraestruturas de incubação, serviços de apoio especializado e potencial financiamento de projetos inovadorse.
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ATIVIDADES

1.Roteiros do Empreendedorismo
Roteiros do Empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior, dirigidos aos jovens estudantes, através dos quais se promoverá o desenvolvimento de competências empreendedoras, o 

desenvolvimento do espírito de iniciativa e a motivação pelo empreendedorismo, através de sessões de capacitação presenciais.

2.Bootcamps 'Desperta Talentos’
Estes bootcamps visam estimular, individualmente e em grupo, através de iniciativas e atividades conjuntas e diversificadas, a criatividade e a identificação de talentos focados no desenvolvimento do 

espírito empreendedor dos jovens, no desenvolvimento de competências transversais e no estímulo de soft skills.

3.Concursos Jovens Empreendedores
Os concursos visam promover a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores a partir dos designados jovens cientistas e jovens empreendedores.

4.Mostras de Talentos
As ‘Mostras de Talentos’ consubstanciam iniciativas que pretendem dar relevo e visibilidade a jovens talentos empreendedores, resultando do processo de seleção culminar dos concursos de Jovens 

Empreendedores e de Jovens Cientistas.

5.Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial
É um programa de capacitação empreendedora, destinado a promover o empreendedorismo, com base em metodologias inovadoras para capacitar Jovens que sejam capazes de liderar, de forma eficiente, 

a criação de empresas e a gestão de equipas empreendedoras, destacando a sua capacidade como agentes de mudança preparados para trabalhar num mundo globalizado, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da sociedade do conhecimento, através da inovação, da geração de emprego e da criação de valor.

6.Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo
Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo destinadas a jovens para a sua capacitação para os passos da criação de uma empresa e de ferramentas de gestão empresarial. Pretende-se fomentar o 

empreendedorismo e o espírito empresarial preparando os jovens, sensibilizando-os para os fatores críticos e os passos relevantes a seguir para a constituição de uma empresa.

7.Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais
A atividade de Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais é a fase consequente do Programa Gera Talentos, relativamente à componente de incubação para o desenvolvimento e criação do projeto 

empresarial, e quanto à componente de aceleração de negócios no estádio de maturação e de crescimento das start-ups / spin-offs.

COFINANCIADO POR

ORGANIZAÇÃO
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SEGUNDA-FEIRA
3 de Junho

10H00 - 11H00
Chegada dos participantes e check-in

11H00 - 13H00
Montagem dos projetos/stands

15H00 – 16H00
Cerimónia de Abertura
- Francisco Maria Balsemão,
Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude
- Catarina Araújo, 
Vereadora da Câmara Municipal do Porto (*) a confirmar
- João Correia Neves, 
Secretário de Estado da Economia 

16H00 - 18H00
Visitas das escolas e do público

16H00 - 18H30
Entrevistas do Júri aos projetos

TERÇA-FEIRA
4 de Junho

10H00 - 17H30
Entrevistas do Júri aos projetos

10H00 - 17H30
Visitas das escolas e do público

15H00 - 18H30
Conferência Jovens Empreendedores

15H15 - 15H30
Apresentação do Concurso Europeu de 
Start-Ups Sociais ETC4SE | SPI - Sociedade 
Portuguesa de Inovação

15H30
“O Ecossistema de Apoio ao Empreendedorismo”
- Emídio Gomes,
Direção da Portus Park

16H00
“Segura a tua ideia!” – projeto MAIS Tec 

QUARTA-FEIRA
5 de Junho

10H00 - 15H00
Visitas das escolas e do público

10H00 - 13H00
Conferência Jovens Empreendedores

10H00
“Roteiro do Empreendedorismo Jovem – Gera Talentos”
- Hélder Sampaio 

11H15 - 11H30
INTERVALO

11H30 - 12H15
”Inovação Social – Experiências partilhadas”
- Gustavo Freitas, 
Gestor de Programas
Casa do Impacto - Stª Casa da Misericórdia de Lisboa
- Liliana Ribeiro,
Diretora Executiva | Íris – Incubadora Regional de Inovação Social

15H00 - 16H30
Cerimónia Encerramento e de Entrega de Prémios
- Francisco Maria Balsemão, 
Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude
- Catarina Araújo, 
Vereadora da Juventude da Câmara Municipal do Porto (*) a confirmar
- João Paulo Rebelo,
Secretário de Estado da Juventude e Desporto (*) a confirmar

16H30
Desmontagem dos projetos/stands

17H00
Partida
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Dados Estatísticos 
2ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores

TOTAL DE PROJETOS 69

Nº Total de Jovens Empreendedores
Nº Total de Professores
Nº Total de Escolas Participantes

173
33
43

ÁREA DE PROJETO Nº PROJETOS

Empreendedorismo Criativo
Empreendedorismo Social 

35
34

Distribuição dos Projetos por Área Científica

MÉDIA DE IDADES 18

Média de Idades dos Participantes

Distribuição dos Participantes por Género

Nº TOTAL 173

Masculino
Feminino

96
77

(*) Estas estatísticas incluem os dados relativos ao Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e do Concurso de ideias JOVEM EMPREENDE @ PORTO.

CONCURSO NACIONAL JOVENS EMPREENDEDORES 2019
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DISTRITO Nº PROJETOS POR DISTRITO

Açores
Aveiro
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Setúbal 
Viseu 

1
5
7
2
4
11
2
1
2
9
5
12
6
1

Distribuição dos Projetos por Distrito

(*) Estas estatísticas incluem os dados relativos ao Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e do Concurso de ideias JOVEM EMPREENDE @ PORTO.

NOME DA ESCOLA Nº PROJETOS

Escola Profissional de Vila Franca do Campo
Escola Básica e Secundária de Escariz
Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro
Escola Superior Aveiro Norte
Universidade de Aveiro
Escola Secundária de Barcelinhos
Escola Secundária Martins Sarmento
Instituto Politécnico de Bragança
Agrupamento de Escolas Proença-a-Nova
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Universidade da Beira Interior
EPTOLIVA
Escola Profissional da Lousã
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
Escola Secundária de Vila Real de Santo António

1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
2
9
1
1
1

Distribuição dos Projetos por Escolas e Distritos/País

Açores
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Braga
Braga
Bragança
Castelo Branco
Castelo Branco
Castelo Branco
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Faro

DISTRITO/PAÍS
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NOME DA ESCOLA Nº PROJETOS

Distribuição dos Projetos por Estabelecimento de Ensino

DISTRITO/PAÍS

(*) Estas estatísticas incluem os dados relativos ao Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e do Concurso de ideias JOVEM EMPREENDE @ PORTO. 12

Escola Secundária Vila Real de Santo António
Escola Profissional da Serra da Estrela
ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal
Escola Profissional De Recuperação do Património de Sintra
Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Centro
Escola Secundária do Lumiar
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa
Instituto Superior Técnico
IPTrans - Escola Profissional de Loures
Real Colégio de Portugal
Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa
Centro Internacional Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro
Centro Internacional Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro
CLIP - Oporto International School
Escola de Comércio do Porto
Escola Profissional do Infante
Escola Secundária Clara de Resende
Escola Secundária de Almeida Garrett
Escola Secundária de Penafiel
Escola Secundária Rodrigues de Freitas
Escola Superior de Saúde de Santa Maria
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
ATEC-Academia de Formação
Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Politécnico de Viseu
Escola Profissional de Vila Franca do Campo

Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa 
Portalegre
Portalegre
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Setúbal
Setúbal
Viseu
Açores

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
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Os prémios a atribuir aos projetos selecionados para os Jovens do Ensino Secundário:

· 1º Prémio – €1.000 (mil euros)
· 2º Prémio – €750 (setecentos e cinquenta euros)
· 3º Prémio – €500 (quinhentos euros)
· Prémio Especial Professor - €250 (duzentos e cinquenta euros)
 

Os prémios a atribuir aos projetos selecionados para os Jovens do Ensino Superior:

· 1º Prémio – €1.500 (mil e quinhentos euros)
· 2º Prémio – €1.000 (mil euros)
· 3º Prémio – €750 (setecentos e cinquenta euros

Prémios
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ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
representada por Nuno Ferreira

Universidade do Porto
representada por Carlos Brito

REDangels
representada por Vitor Teixeira 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional I.P
representado por André Ferreira

IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
representado por Carlos Manuel Pereira e Vitor Dias

SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento   
representada por José Rocha

SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
representada por Gustavo Freitas

PORTUSPARK
representado por Emídio Gomes

FJ - Fundação da Juventude 
representada por Bruno Neto

A avaliação e a seleção dos trabalhos são da responsabilidade de um Júri composto por pessoas de reconhecida competência 
e idoneidade, representantes das seguintes entidades:

Júri
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PROJETO EMPREENDE JOVEM
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O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto e da Fundação da Juventude e propõe-se desenvolver 
iniciativas continuadas que visam a promoção de uma cultura empreendedora junto dos jovens promovendo e afirmando a Cidade do Porto 
como cidade de referência no Empreendedorismo Jovem.

A implementação do Programa Empreende Jovem tem como objeto prosseguir a missão da Fundação que se consubstancia na formação e 
inserção de jovens na vida adulta e profissional em especial através do fomento e difusão de projetos e atividades formativas complementares 
na área da educação não formal, do empreendedorismo jovem, da empregabilidade juvenil e do desenvolvimento de competências dos jovens 
em geral.

Este Programa destina-se aos:
• Jovens com vontade de melhorar as suas competências empreendedoras, a residir e/ou a estudar no Porto;
• Jovens que desejem dinamizar uma ideia de negócio na cidade do Porto;
• Jovens que pretendam obter informações sobre a temática do empreendedorismo jovem.
 
As principais iniciativas deste Projeto são:
• Plataforma Empreende Jovem | www.empreendejovem.pt
• Roteiro do Empreendedorismo | Move Your Way @ Porto
• Concurso de Ideias | Jovem Empreende @ Porto
• Dia do Empreendedorismo Jovem

Na 2ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores também marcam presença os melhores projetos do Concurso de Ideias Jovem Empreende @ Porto, 
no âmbito do projeto Empreende Jovem, desenvolvido pela Fundação da Juventude e pelo Município do Porto, e durante a qual serão atribuídos os 
prémios aos melhores projetos: 

Jovens do Ensino Secundário:
• 1º Prémio – €750 (setecentos e cinquenta euros)
• 2º Prémio – €500 (quinhentos euros)
• Prémio Especial Professor(a) - €250 (duzentos e cinquenta euros)

O Prémio Especial Professor(a) Coordenador(a) destinado ao(à) Professor(a) Coordenador(a) do projeto vencedor do 1º Prémio, destina-se a gratificar o 
empenho e a dedicação no acompanhamento do trabalho, valorizando, assim, a investigação aplicada em processos educativos regulares.

Prémios
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Projetos selecionados no âmbito do
2º Concurso de Jovens Empreendedores e do 
Concurso de Ideias Jovem Empreende@Porto 
para participar na II Mostra Nacional de 
Jovens Empreendedores

MOSTRA NACIONAL DE JOVENS EMPREENDEDORES 2019
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PROJETOS E PARTICIPANTES 

Empreendedorismo Criativo
Ensino Superior

A Allservices, é uma plataforma com procura e oferta de serviços. Desde, jardinagem, babysitting, catering, bricolage, serviços de limpeza, 

motorista, até de alguém para dar banho ao seu cão se precisar. Nesta plataforma qualquer pessoa pode contratar um serviço ou oferecer um.  

Funcionará como uma rede social, em que cada utilizador tem um perfil com foto do tipo passe obrigatória e terá que ser maior de idade. Cabe 

depois ao requeredor contratar um profissional, uma empresa ou um particular sem formação.

Numa era em que cada vez mais o numero de prestadores de serviços aumenta, a Allservicesa torna-se uma ferramenta fundamental de 

trabalho, desta forma e a uma escala mundial, a plataforma permite quer a profissionais/empresas quer a particulares a possibilidade de 

divulgarem os seus serviços e criarem, neste sentido, os seus próprios rendimentos. Allservices, whatever you want.

Mochila para peregrinos/caminheiros/campistas com secção almofadada desdobrável e adaptável a sítios desconfortáveis, de maneira 

a auxiliar nas suas pausas de descanso. O material da mochila é adquirido através de fatos usados dos bombeiros, contribuindo com 

royalties para a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Allservices

BackLap

Autores: Bruno Miguel Ferreira Moreira

Escola: Universidade da Beira Interior, Castelo Branco

Autores: Eduardo Gil da Silva Neves Couto

Escola: Escola Superior Aveiro Norte, Aveiro
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Em 2014, o Estatuto de Estudante Internacional permitiu para alunos estrangeiros o ingresso em Instituições de Ensino Superior (IES) Portuguesas 

e em dois anos já representava um impacto económico maior que 4 milhões de euros nas IES do país. Já no Brasil, o cenário político e económico 

face a globalização, impulsiona nos jovens o desejo de cursar o ensino superior no exterior. Vimos nesta demanda, uma oportunidade de negócios: 

Transformar o sonho de intercâmbio em realidade. O projecto Estude em Portugal tem como missão potencializar a internacionalização das IES 

através de singulares estratégias de comunicação entre as Instituições e os candidatos Brasileiros. Com a produção de conteúdo exclusivo e 

atendimento personalizado nas plataformas digitais, optimizamos as informações colectadas a fim de orientar carreiras estudantis e com isso, 

construir um banco de dados poderoso, que permite antecipar futuras demandas académicas e identificar possíveis ofertas formativas para o futuro.

A Medicamentos à Boleia consiste numa APP que revolucionará a ligação entre as farmácias e o consumidor final. Essa APP permitirá que 

a quem a descarregue, tenha acesso à lista de hiperligações para as plataformas das farmácias que eventualmente se venham a associar 

à Medicamentos à Boleia. Na plataforma das farmácias associadas, e à responsabilidade das mesmas, o utilizador poderá encomendar um 

qualquer medicamento, sujeito ou não a prescrição farmacológica, e efetuar a seleção da geolocalização onde pretende que uma qualquer pessoa 

o rececione, o horário para a recepção e o devido pagamento. Finalizada a encomenda, a farmácia associada aciona através da Medicamentos à 

Boleia, o transporte da encomenda, pelo que os colaboradores de transporte, que devem também estar associados à Medicamentos à Boleia, e 

responsáveis pelos seus meios de transporte, são notificados da requisição da entrega, e responsáveis pela sua concretização.

Muitas lojas apresentam os seus produtos online, no entanto, existe ainda uma grande incerteza associada á compra de peças de vestuário, porque 

não é possível experimentar antes de comprar e sendo assim muitos clientes optam por recorrer ao mercado tradicional apesar de em muitos casos 

as peças e os preços serem mais atrativos online. Caso este problema seja resolvido, o número de clientes irá aumentar e a sua confiança no serviço 

também. O objetivo é criar uma plataforma virtual que permite ao utilizador criar e visualizar-se num modelo personalizado 3D, testando os seus 

outfits e os que pretende adquirir, de forma simples e expedita otimizando assim o tempo associado à escolha diária de outfits e auxiliar as compras 

online. As pessoas poderão experimentar roupas de lojas com as quais a nossa empresa terá parcerias sem ter de se deslocar à loja, podendo fazer 

as compras de imediato através da aplicação. Realizar o scan virtual em centros comerciais pelo o valor de 15euros.

Estude em Portugal

Medicamentos à Boleia

Dress Me

Autores: Ingrid Souza de Freitas; Higor Cerqueira; Nayara Santos Chagas 

Escola: Instituto Politécnico de Bragança, Bragança

Autores: Cintia Fernandes Males; Inês Raquel da Silva Brás; Mariana Sofia Santos Castro; Pedro Emanuel da Costa Pereira Ribeiro

Escola: Escola Superior de Saúde de Santa Maria, Porto

Autores: Francisco Ferreira Correia de Freitas; João Pedro Costa ; João Pedro Esteves Leal; Pedro Miguel Cunha

Escola: Instituto Superior Técnico, Lisboa
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O projeto Eu+ conta com uma equipa de 3 alunos das áreas de enfermagem e naturopatia que desenvolverão conceito smartwatch Eu+ para doentes 

crónicos e idosos que contará com a utilização de pictogramas, mostrando informações no smartwatch previamente programadas por profissionais 

de saúde ou cuidadores na aplicação. O smartwatch Eu + contará ainda com um sistema de alerta de quedas que, após 60 segundos sem resposta, 

notificará essa mesma queda através de uma chamada automática, para o número de emergência previamente definido na aplicação. Incluirá 

ainda funções como medicação de parâmetros vitais que poderiam ser vistos em tempo real e à distância por profissionais de saúde e cuidadores, 

informação simplificada sobre interações alimentares com a medicação tomada, notificação de consultas agendadas, notificação para a alternância 

de posicionamento em doentes acamados e sistema de emergência.

A Swim Together é um projecto que se insere no âmbito da Natação em Águas Abertas. A Natação em Águas Abertas é uma modalidade que 

consiste em nadar em qualquer lugar natural, que não envolva piscinas, quer sejam rios, albufeiras, mares, oceanos e lagos.

A Swim Together pretende combater os principais três problemas de um nadador que pretende nadar fora de piscina: Falta de companhia para 

realizar os treinos; Falta de segurança ao entrar em águas desconhecidas; Falta de informação sobre se o local é bom ou não para nadar.

Como solução e com um conceito inovador em Portugal, pretende comercializar pacotes de treinos/férias, permitindo que qualquer nadador, 

independentemente do seu estilo de nado, possa nadar livremente em qualquer parte do mundo; fazer amizades ao mesmo tempo que nada 

e viver experiências únicas, em segurança. Existirão 3 tipos de pacotes de treino: Meio Dia; Diário; Swim Camp (em regime de tudo incluído). 

Somos uma marca de Design, criada por três universitários e ambicionamos comercializar vestuário de alta qualidade, com desenhos inovadores. 

Procuramos manter uma relação próxima com os nossos clientes e fornecedores, com uma excelente relação preço-qualidade. Estamos presentes nos 

canais online e tradicional. O nosso produto pretende ser mais versátil relativamente às ofertas já existentes no mercado de design para produtos têxteis 

juvenis. O Design à Trois® pretende oferecer aos seus clientes uma gama variada de roupa, nomeadamente, Sweaters, T-shirts, Casacos, Sacos de Pano 

e Sacos de Alças, todos eles com designs diferenciadores e alternativos. Temos ainda a particularidade de dar-mos a possibilidade do cliente decidir o 

corte da roupa, de modo a que se enquadre mais com os seus gostos. Pretende, também, diferenciar-se por apostar na personalização de outros produtos, 

ou seja, em pulseiras, fitas, autocolantes e cadernos. Produtos esses que se distinguem pela sua originalidade.

Projeto Eu+

Swim Together

Projeto - Design à Trois

Autores: Ana Catarina Guerra Quinzereis; Carla Castanhas Mascarenhas; Joana dos Santos Afonso

Escola: Instituto de Medicina Tradicional, Porto; Escola Superior de Saúde Egas Moniz, Almada

Autores: André Ferreira dos Santos

Escola: Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Lisboa

Autores: Eduardo Câncio Ferreira; Guilherme Madaíl Ribeiro; Verónica Bastos Barros

Escola: Politécnico de Viseu, Viseu; Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Lisboa
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O +MunicípioOnline é uma plataforma modelo em que cada município pode gerar de forma automática os websites para as respetivas juntas 

de freguesia. Cada município terá o seu próprio domínio e será responsável por fazer o registo de cada uma das suas juntas de freguesia. A 

partir destas informações será gerada automaticamente a estrutura do website da junta. Cada junta de freguesia terá autonomia para gerir 

o conteúdo do seu website e personalizar cores e logótipo, obedecendo no entanto a uma estrutura comum, proporcionando harmonia e 

coerência para o utilizador. A partir do portal do município será possível aceder aos websites das juntas de freguesia, onde se poderá pesquisar 

informação, nomeadamente eventos, notícias, dados meteorológicos, mapas (toponímias), horários de autocarros ou farmácias de serviço. 

Cada junta de freguesia poderá optar pela subscrição gratuita com serviços limitados ou pela subscrição paga com acesso a todos os serviços.

Resumidamente, a ideia seria criar uma empresa que oferecesse a solução tecnológica com base em realidade virtual para conectar formadores 

a formandos de diferentes espaços geográficos, à distância de um clique. Isso irá tornar o ensino mais interessante e versátil, irá poupar esforço 

e dinheiro às empresas e aos formadores, irá oferecer um leque de formações variadas para os vários jovens e adultos que por alguma razão, não 

conseguem abandonar as suas cidades ou até países, em busca de conhecimento especializado. Também, esta ideia irá proporcionar mais um 

canal de venda a formadores que queiram maximizar o seu rendimento sem aumentar as horas de trabalho. Como funciona? Funciona através 

do streaming de mini-cursos profissionais o que permite às empresas oferecerem formações a funcionários de outras instituições e aos próprios 

funcionários, sem terem de gastar dinheiro com o deslocamento e instalação de formadores.

+MunicípioOnline

Uso de realidade virtual para promover formações à distância

Autores: Nelson Filipe Silva Barbosa

Professor Coordenador: Carla Alves

Escola: Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelos

Autores: Randi Cleiton Cardoso Brito da Graça

Escola: Instituto Politécnico de Bragança, Bragança

Empreendedorismo Criativo
Ensino Superior
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O principal resíduo da produção de queijo, o soro de leite ainda não tem o seu valor de mercado reconhecido em Portugal, e acaba por 

ser libertado como efluente em cursos de água. O soro possui uma demanda bioquímica de oxigénio, ou seja, necessita de grandes 

quantidades de oxigénio do meio para ser degradado. Com isso, compromete o nível de oxigénio presente na água que deveria ser usado 

pelas espécies animais e vegetais do habitat, que acabam por morrer.

Por outro lado, o melhor Gin do mundo é obtido a partir do soro de leite de ovelha, na Irlanda. O soro de leite de Ovelha Bordaleira, tem 

um teor de lactose superior aos demais leites. Como a lactose é a fonte de açúcar para a fermentação, então poderemos obter álcool, com 

elevado teor alcoólico a partir de soro de leite e fabricaremos o nosso próprio Gin, da marca Bem Biber.

A ideia deste projeto surgiu devido ao nosso conhecimento sobre um produto recentemente lançado no mercado, uma caneta que reproduz 

cor através de um scan em contacto com a tonalidade desejada, diferenciando-se significativamente da caneta convencional.

O projeto consiste num eyeliner em caneta, que disponha das mesmas características e funções que a caneta que reproduz cor, a mesma 

mencionada anteriormente. No entanto esta seria segura para a utilização em pele e com uma consistência semelhante à que teria um 

eyeliner comum. Este produto seria composto por um sensor de cor RGB, um recipiente de tinta recarregável, um sensor infrared LED, e 

um resistor dependente de luz. Assim como uma porção da caneta possa concretizar a mistura.

BemBiber

CMYK - Technological Make up

Autores: Rodrigo José Portugal Carvalho

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital

Autores: Bruna Filipa Fidalgo da Silva; Catarina Rodrigues de Pina Albuquerque Guita; Liliana Isabel da Nova Gonçalves

Professor Coordenador: Vânia Costa

Escola: Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Centro, Amadora

Será que quando lavamos as mãos conseguimos realmente eliminar a sujidade e consequentemente os microrganismos patogénicos 

presentes na pele? O projeto BeClean vem dar resposta a esta questão, pois objetivou desenvolver um hidrogel antibacteriano, com 

propriedades fluorescente, decorrentes da reciclagem de marcadores, que indica os locais da pele que contêm sujidade.

BeClean

Autores: Alexandre Miguel dos Santos

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital
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No presente projeto objetiva estudar a possibilidade do aproveitamento das cascas de ovo, essencialmente constituídas por carbonato 

de cálcio em aplicações onde este composto é normalmente usado como aditivo em processos industriais, ou seja como matéria-prima 

secundária. O carbonato de cálcio de origem geológica, após tratamentos físicos e químicos é um aditivo comum utilizado em várias 

indústrias, desde a indústria do papel à indústria dos polímeros (plásticos e elastómeros) bem como na saúde. Assim, após um estudo da 

quantificação do carbonato de cálcio presente na casca do ovo e do óxido de cálcio obtido por calcinação, foram analisadas as eventuais 

possibilidades de utilização da casca de ovo como fonte de sais de cálcio, para a síntese da hidroxiapatita (HAP) e síntese de bioplástico 

de amido extraído da casca de batata.

EGGTEC - Cálcio é...galinha o põe

Autores: Ana Rita Fernandes Henriques

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Tábua
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A Fabulous Soft é um projeto de empreendedorismo criativo, desenvolvido por um grupo de alunos do curso Técnico de Apoio à Gestão, da Escola 

de Comércio do Porto, no âmbito do concurso de ideias Jovem Empreende@Porto. Somos uma júnior empresa comprometida com a saúde e a 

sustentabilidade ambiental. A ideia é produzir e comercializar toalhas hidratantes, através da tecnologia da microencapsulação. Os têxteis incorporam 

ingredientes bioativos, que libertam, por simples fricção, óleos biológicos hidratantes e aromáticos. A nossa missão é cuidar da saúde da pele, com turcos 

hidratantes, proporcionando momentos relaxantes. As variadas fragâncias promovem uma verdadeira experiência sensorial.

Aparelho com fones c/ a capacidade de retrair os auriculares tendo um botão, que ao ser pressionado, recolhe os auriculares. Este sistema retrátil permite 

a recolha automática dos fones sem que estes se enrolem ou danifiquem, visto que o produto é discreto pode também evitar potenciais roubos/assaltos. 

A bolsa vai dispor de uma funcionalidade p/ trancar os auriculares, contém ligação Bluetooth permitindo a conexão c/ qualquer aparelho. Teve-se atenção 

os problemas ambientais e, o produto será concebido em bambu que é um material resistente, biodegradável e ecológico. Também é uma matéria prima 

barata que abunda em Portugal evitando importação reduzindo os custos na produção. Todos os componentes do produto são recicláveis. Contém um 

aplique na parte de trás, fácil de aplicar a qualquer peça de vestuário, podendo qualquer pessoa usá-lo discretamente. Há produtos idênticos mas 

nenhum reúne, simultaneamente, todas as caraterísticas: retrátil, com Bluetooth, ecológico, e um design atrativo 

Fabulous Soft

E.S.W (EasySoundWave) - Aparelho com fones retráteis

Autores: Tâmara Bastos; Pedro Freitas; Bárbara Cardoso; Miguel Santos; Marco José

Professores Coordenadores: Marília Sequeira; Teresa Silva; João Ribeiro

Escola: Escola de Comércio do Porto

Autores: André Garcia Ferreira; Bruno Filipe Barreira Costa; Daniela Filipa Henriques Ribeiro

Professor Coordenador: Aida Maria Lourenço da Costa

Escola: Escola Secundária do Lumiar, Lisboa
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O projeto consiste na criação de um produto, um selfie stick à adaptado junção das fotografias instantâneas, sendo que neste produto ao 

captar a fotografia pode editar a sua foto ao seu gosto, podendo ter a opção de revelar a foto ou não, editar a foto ou revela-la no momento, 

efeitos das fotos, descrição da foto, criação da moldura e numero de impressão de fotos. Para este produto foram criados acessórios- 

pen instant mobile, bolsa para o produto, bolsa para a caneta, capa universal para o telemóvel. Para este produto o consumidor terá a 

possibilidade de escolha de duas cargas, as fotos com molduras criadas pela polaroid e as fotos impressora que têm um aspeto mais fino, 

sem moldura e com autocolante atrás.

A Hsports surgiu como uma equipa para dar resposta ao desafio empresarial “A Empresa” da Junior Achievement Portugal. Com Sucessos durante a 

competição a equipa sentiu que o projeto tinha potencial para ir mais longe. Com diversos prémios acumulados ao longo do seu percurso, organização 

de uma conferência, artigos nos “mídia” e com uma presença num acelerador de Startups recebendo formação na área do empreendedorismo e das 

startups, a Hsports encontra-se agora em fase de lançamento da ideia. Após uma longa fase de idealização, temos agora um protótipo e todos os 

desenhos técnicos e modelações que nos permitem produzir a garrafa (a que se junta estudos de produção: quantidades e material mais adequado 

a utilizar). Pretendemos patentear a nossa ideia a nível europeu e nacional e arranjar um parceiro na produção dos moldes. Vemos esta oportunidade 

como oportunidade de contactar possíveis interessados no nosso projeto e como forma de divulgar o nosso projeto.

Instant Stick

Garrafa de Hidratação 2Drink

Autores: Bruna Beatriz Teixeira Valentim; Diana Rita Oliveira Martins

Professor Coordenador: Carmen Rocha

Escola: Escola Profissional do Infante, Vila Nova de Gaia

Autores: Miguel Ângelo Ribeiro Ferreira; Tomás Alexandre Pasion Ferreira

Escola: Escola Secundária da Maia; Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Porto

O projeto Galo Trip é um projeto complexo e bastante ambicioso que alia duas vertentes de grande destaque na cidade em que o mesmo se 

implementa: vertente cultural e vertente natural/paisagística. Consiste então numa viagem inovadora, por terra e por rio, a bordo de um veículo 

anfíbio.  Se por um lado se pretende divulgar o património histórico e cultural da cidade de Barcelos, por outro pretende-se valorizar a fauna e flora 

existente e típica do Rio Cávado, combatendo assim a falta de dinamismo deste local, sendo o Rio Cávado considerado um dos recursos com mais 

potencial acumulado na zona Barcelense. A viagem tem início na cidade. Passando pelos pontos mais emblemáticos é dada a conhecer a história 

que está na base da sua criação. Terminado o percurso em terra, dirigímo-nos a Vila Frescaínha S.Pedro onde será feita a entrada do anfíbio no 

Rio, com a possibilidade de observar as espécies locais contando com a ajuda de binóculos e um sistema de som e imagem no interior do veículo.

Galo Trip

Autores: Ana Paula Miranda Silva

Professor Coordenador: Stella Samia Summers Xavier Rodrigues

Escola: Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelos
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A compreensão do ambiente está relacionada na interação evolutiva entre fatores abióticos, bióticos e antrópicos. Todos eles estão no paradigma de desenvolvimento 

da espécie. O quotidiano do homem com a natureza traz resultados de ações opostas no seu habitat. É preciso considerar que a sociedade não pode sustentar-se 

sem beber água, sem ar fresco e sem solo fértil, nunca poderíamos economizar e proporcionar a melhoria da qualidade vida sem cuidar dos recursos naturais que 

são a base de sustentação do solo e das espécies. Os recursos são finitos e para isso é necessário viver em harmonia com a natureza. O atual modelo de produção 

tem proporcionado a degradação ambiental devido à perda de qualidade de vida, devido ao consumo excessivo de recursos naturais, onde as mudanças climáticas 

podem ser destacadas, o assoreamento de rios e lagos, a perda de ecossistemas, escassez de água potável, efeito estufa, erosão, redução da camada de ozono, 

aparecimento de doenças tropicais e exclusão social, frutos de um sistema irresponsável. É necessário identificar técnicas de gestão para aliviar o desequilíbrio atual 

entre elas a expansão de áreas globais em unidades de conservação. Assim, este projeto aborda os grandes desafios da humanidade no século XXI. Entre eles, o uso 

sustentável da energia, a forma como a obtemos e melhoramos o seu uso. A maneira como vivemos e usamos nossos resíduos na concepção de novas formas de 

construção de edifícios, bem como o uso responsável do solo e da água. Como resultado deste estudo pretende-se desenvolver um modelo de cidade sustentável.

Living On 21th Century

Autores: Francisco Rodrigues Borges

Professor Coordenador: Honorata Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital
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A criação do Movimencional tem como objetivo dinamizar cada vez mais os problemas que se apresentam em relação a crianças e/ou pessoas com 

incapacidades de mobilidade. Para um futuro melhor temos que nos focar na arte, acessibilidade e inclusão, tendo a capacidade de dar esperança 

a todos. A estrutura movível permite às pessoas de reduzida mobilidade se desloquem a todos os meios, apresentando vantagens para abrir um 

caminho de inclusão, para que haja inovações pedagógicas num ambiente em que se espere que as crianças com incapacidades funcionem de 

forma ativa, independente, autorreflexiva e colaborativa, sensibilizando a todos que os nossos objetivos e sonhos conquistam-se com persistência do 

empreendedorismo criativo e social. Ao estarmos a criar esta estrutura estamos também a responder a várias questões: estimulando o desenvolvimento 

e aumentando a oferta de recursos avançados, de forma a fomentar os meios e desenvolver as competências fundamentais para a educação da cidadania.

O “Made4you” vem dar resposta a um mercado em expansão, isto é, o mercado de produtos sem glúten e sem lactose, que são caros e com uma 

textura diferente, mais secos e pouco apelativos, nomeadamente as massas e pães. Assim, o desafio será a criação de produtos, massas e pães, 

com a consistência e textura, dos mesmos produtos com glúten, mais saudáveis proveniente dos recursos locais, ou seja, pretende-se reutilizar 

subprodutos, como as pectinas e amidos provenientes de desperdícios de frutas e cereais, e a farinha de leguminosas, tendo como princípio a 

bioeconomia ou economia circular. Os potenciais consumidores serão os consumidores comuns e com restrições alimentares, supermercados, bares, 

restaurantes, lojas de produtos locais. Os produtos vão ser divulgados a partir da criação de páginas nas diversas redes sociais, apresentação em 

feiras, supermercados, workshops e chegarão ao consumidor através da venda direta em supermercados, mini-mercados e lojas gourmet. Como se 

pretende implementar a empresa na região, acresce valor económico e promove-se a criação de emprego. A nível do impacto ambiental, salienta-se 

que a base dos produtos é a reutilização de subprodutos, como as pectinas e amidos provenientes de desperdícios.

MOVIMENCIONAL

Made4You

Autores: Liliana Monteiro Inácio de Oliveira

Professor Coordenador: Marta Alexandra da Costa Frade

Escola: Escola Profissional De Recuperação do Património de Sintra

Autores: Francisco Rodrigues Borges; José Francisco da Costa Cardoso

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital
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O Pastorelho é um pastel saudável, que pode ser consumido por todo o tipo de pessoas incluindo as com restrições alimentares.

O pastel será elaborado a partir de subprodutos das queijarias com elevado valor biológico, em termos proteicos, soro e sorelho de leite. Por outro 

lado, será adoçado com um adoçante natural extraído das bétulas da região.

Pastorelho

Autores: Francisco Rodrigues Borges; José Francisco da Costa Cardoso

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital
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A nossa ideia empreendedora seria uma aplicação sobre o Porto,onde os utilizadores poderiam conhecer melhor a cidade, com potencial de 

se expandir para o resto do país.Mas como funcionaria esta aplicação? Para começar teria um mapa do Porto e fazendo zoom teríamos os 

edifícios históricos da cidade, clicando neles poderíamos ler ou ouvir a sua história.Para além disso,teríamos também um jogo chamado 

“Á caça da história” onde os usuários percorreriam o Porto para encontrar estas figuras,de modo a receberem informação,e assim 

completarem uma caderneta digital, que quando terminada permitiria o acesso a uma monumento menos conhecido.

Porto on

Autores: Bárbara Inês Pereira da Silva; Diogo Henrique Valente Martins; Gonçalo Gameiro Neves; Lurdes Daniela Montanha Nogueira

Professor Coordenador: Elisa Pinho

Escola: Escola Básica e Secundária de Escariz, Arouca

O projeto Mystic Flower pretende interligar duas grandes revoluções estão a acontecer neste exato momento, as energias renováveis e a automação, 

em barcos não tripulados. Contando com painéis solares para recarregar as baterias, um motor 100% elétrico e imensos sensores, os barcos serão 

amigos do ambiente e fáceis, rápidos e baratos de produzir. Além disso, serão modulares, possibilitando a troca de sensores dos quais precisamos retirar 

informação. Poderão ser úteis tanto para a ciência como para fins militares e bastarão alguns cliques num computador com acesso à internet que o 

barco seguirá imediatamente a ordem.

Mystic Flower Project - Barcos autónomos não tripulados

Autores: Valentino Carneiro

Escola: Escola Secundária de Penafiel, Penafiel
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O projeto “Power Shoes”, objetiva a criação de uma palmilha de sapato/sapatilha que converta a energia mecânica despendida, quando 

caminhamos ou realizamos qualquer atividade física, em energia elétrica, que posteriormente é armazenada numa bateria portátil, 

colocada na sola da sapatilha/sapato.

PowerShoes

Autores: Mauro Henrique Almeida Francisco

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital
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Uma das causas principais que explica porque é que o seu telemóvel aquece muito é aquilo que faz com ele. Costuma jogar nesse dispositivo? Quanto 

mais pesado for o jogo, mais exigirá da placa gráfica e de todas as unidades de processador do seu smartphone. Isso vai, por sua vez, exigir mais bateria 

e envolver, assim, todas as componentes do seu telemóvel. Outro exemplo do aquecimento do seu telemóvel é o GPS ou aplicações que faz que o mesmo 

fique mais aquecido. Mas, como todas as regras precisam de exceções, casos há em que um telemóvel pode sobreaquecer. O processador fica cada vez 

mais lento e acaba por diminuir a rapidez de todos os outros componentes. Se está a pensar que não tem tempo para reagir, desengane-se: são muitas 

as vezes em que um aviso surge quando um telemóvel aquece muito.

Respir@

Autores: Ana Patrícia Tavares Da Silva; Isa Sofia Saragoça Correia; Jessica De Jesus Freire Moacho

Professor Coordenador: Carla Fonseca

Escola: Centro Internacional Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro, Portalegre

O nosso projecto consiste em desenvolver uma plataforma integrada de apoio ao agricultor com base na aplicação das tecnologias 

digitais ao alcance do nosso nível de ensino. Propomos utilizar um algoritmo de inteligência artificial para analisar e compilar os dados 

recolhidos no terreno de modo a que tenham uma aplicação pratica para o agricultor apoiando-o nas decisões e rentabilizando o seu tempo 

e economizando recursos. Os sistemas de aprendizagem da máquina serão alimentados com a informação recolhida no terreno que será 

cruzada com os conhecimentos do agricultor obtida por anos de experiência e documentação técnica recolhida pelos alunos.

Redes Neurais Artificiais na Agricultura Digital

Autores: Diogo Filipe Borges da Silva; João André dos Santos Jorge; Rui Filipe da Silva Ribeiro

Professor Coordenador: Mário José Azevedo da Silva

Escola: Escola Profissional da Serra da Estrela, Seia
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Já visitou os Açores? Conhece as nossas florestas de criptoméria japónica e de acácia? Conhece os Skates? Fruto da beleza inconfundível 

das nossa paisagens, o Azorean Wood Premium Skate Boards são tábuas de skate artesanais feitas de criptoméria e acácia que mantêm o 

aspeto rústico dos veios da madeira, que constituem os mais belos stickers que alguma poderiam estar numa prancha de skate. As tábuas 

incorporam a força do basalto açoriano na sua estrutura através de uma fibra especial desta rocha, que dá mais resistência à tábua para 

que os skaters possam mostrar toda a sua técnica com tricks arrojados. Da mente brilhante de dois apaixonados por skate surge o Azorean 

Wood Premium Skate Boards. Cria Raízes connosco!

ROOT - AZOREAN WOOD PREMIUM SKATE BOARDS

Autores: João José Braga Melo; João Pedro Almeida Chalim

Professor Coordenador: Eládio João Medeiros Braga

Escola: Escola Profissional de Vila Franca do Campo, Açores
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O projeto intitulado de SMARTKEY consiste na criação de uma aplicação para smartphones, tendo como principal objetivo a atribuição 

de chave de quarto, numa lógica digital. Este sistema permite também responder rapidamente numa situação de perda de chave/cartão, 

contribuindo para uma economia mais sustentável, bem como potenciar uma visão tecnológica e simplex dos processos de atendimento e 

informação ao cliente. SMARTKEY possibilita aos clientes dos diferentes alojamentos turísticos a atribuição de chave numa lógica digital, 

reservas de restaurantes, diretório de serviço digital, permite ainda a comunicação simplificada com os diferentes serviços do alojamento 

através de um chat e deixar comentários sobre a experiência vivida nas referidas unidades.

SmartKey

Autores: Duarte dos Reis João; Tatiana Isa Alves do Arneiro

Professor Coordenador: Ana Carvalho

Escola: ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, Pombal

RobotCelos trata-se de uma empresa de dois jovens empreendedores que pretendem desenvolver competências e mercado na área da robótica e das 

tecnologias. A empresa tem como principal objetivo a concepção e venda de mascotes robotizadas. Para dar início ao processo de criação e fabrico, foi 

realizada em meio académico e no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, a mascote robotizada da Escola Secundária de Barcelinhos, um galo robot 

apelidado de Célinho. A existência de mascotes que representam clubes de futebol, empresas ou eventos é uma realidade em crescente popularidade. 

Com a evolução tecnológica emergente, transformar estas mascotes em robots, pareceu a estes dois jovens empreendedores uma oportunidade de 

negócio e uma janela que poderá ser aberta para outras áreas no domínio da robótica.

RobotCelos

Autores: Carlos Alberto Sousa Lopes; Diogo Filipe Ribeiro Silva

Professor Coordenador: Maria João Alves da Costa

Escola: Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelinhos
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É uma revista com uma App agregada, juntas têm um objetivo inclusivo e promovem a leitura, a escrita e a cultura e o território e o que se 

passa nele. Com a App a revista torna-se mais versátil e inclusiva tendo uma componente de realidade, todos os artigos têm adaptação 

áudio e bilingue (só no formato escrito). O título e as referências áudio estão destacadas em braille na revista física. Independente da 

revista ainda conta com uma área de leitura de obras associadas à mesma, onde os clientes podem comprar os E-Book’s, livros áudio ou 

ainda livros em braille e tradicionais através de encomenda, uma área para que o cliente possa publicar as suas próprias obras e colocar 

um áudio das mesmas. Tecnológica e inclusiva, a “Só Tudo” é a revista do futuro.

Só Tudo a revista do futuro

Autores: Lara Beatriz Moio Cruz

Professor Coordenador: Tatiana Ribeiro

Escola: Escola Profissional da Lousã, Lousã
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A minha empresa, TOURIST GUIDE apresenta uma solução que passa por uma aplicação para smartphone (ios, Android e Windows Phone) 

com a informação de todos os pontos de interesse turístico, sejam monumentos, museus, centro histórico, igrejas, etc… Tendo isso em 

conta, o que a minha aplicação tem para oferecer a todos os seus utilizadores é: conhecer pontos turísticos; desenvolver e promover a 

cultura; e promover a gastronomia local. TOURIST GUIDE é uma aplicação cuja função é ajudar e facilitar a organização das viagens de 

lazer e a escolha do destino das mesmas, por parte dos utilizadores da aplicação. A aplicação permite aos utilizadores proceder à leitura 

das sugestões de destino para uma maior facilidade de decisão, agendar viagens de grupo com outras pessoas, selecionar os seus destinos 

favoritos para assinalar possíveis destinos futuros.

TOURIST GUIDE

Autores: Maria Tomás Teixeira

Professor Coordenador: Luís Miguel Neves

Escola: Escola Secundária Vila Real de Santo António, Faro

O objetivo deste trabalho é solucionar um problema existente no mercado. A criação de uma fralda de natação eco sustentável e reutilizável 

para jovens, adultos e idosos que possuam problemas relacionados com o sistema urinário, como seja a incontinência urinária. A fralda 

foi elaborada com recurso à lã de ovelha bordaleira, de velo curto e com um polímero hiperabsorvente.

Splash

Autores: Ângela Batista Júlio

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Tábua
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Empreendedorismo Social
Ensino Superior

A banana é o fruto mais consumido mundialmente, sendo produzido em 130 países e resultando numa produção de 145 milhões de toneladas/

ano. Contudo, apenas 12% da bananeira é utilizada na maior parte dos países produtores, correspondendo ao cacho, o que implica a produção 

de um elevado número de resíduos, maioritariamente formados pelas folhas e pseudocaule (6 600 milhões/ano) da bananeira. 

Devido à elevada semelhança estrutural existente entre o pseudocaule e o cartão, pretendemos utilizá-lo como sua alternativa, indo de 

encontro aos princípios da economia circular. O nosso produto são caixas de distribuição de banana. Pretendemos promover o conceito de 

economia circular e de um ambiente sustentável, ao mesmo tempo que associamos a embalagem ao produto que transporta, a banana, e lhe 

conferimos melhores propriedades mecânicas, indo de encontro às necessidades dos distribuidores de banana.

Banana Box

Autores: Bruno Miguel Antunes Fernandes; Rosa Estela Abreu do Nascimento; Stefan Pereira do Ó

Professor Coordenador: José Damião

Escola: Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa, Monte da Caparica

Este projeto prevê a criação de uma empresa, direcionada para a criação de condições para o armazenamento, tratamento e transporte da 

bagagem de turistas. Os consumidores poderão guardar os seus pertences em cacifos, distribuídos em pontos estratégicos. Poderão usufruir 

ainda, de um serviço que se destina ao transporte das suas bagagens de um determinado ponto a outro, através de uma frota de carrinhas.

Travelling Bag Storage

Autores: João Marcelo dos Santos Costa

Professor Coordenador: Ana Carvalho

Escola: ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, Leiria
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O projeto BIO+ foi criado em 2019 no intuito de ofertar diversos produtos para reeducação alimentar, reutilizando bananas em estado verde que são 

desprezadas em colheita. Produzimos gêneros alimentícios sem glúten e lactose (biomassa, bolos, biscoitos, cremes, patês, maioneses, doces, 

entre outros...) com grandes propriedades funcionais e nutricionais, sendo ofertadas no Município de Barreiras, região Oeste do Estado da Bahia – 

Brasil. Essas formulações alimentícias são de baixo custo, onde a população em geral tem uma nova opção e conceito sobre alimentação saudável. 

A biomassa de banana verde é o principal produto de comercialização e criação dos subprodutos, substituindo a farinha de trigo convencional, 

leite e seus derivados e servindo também como espessante alimentar. BIO+ é um novo conceito sobre alimentação saudável e de baixo custo, 

principalmente para pessoas que procuram uma reeducação alimentar de qualidade e com grandes propriedades nutricionais.

BIO+ PRODUTOS

Autores: Tailan Silva de Melo

Escola: Universidade Federal do Oeste da Bahia, Brasil
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O objetivo do projeto Ariadne consiste na educação ambiental/ alimentar, centrando-se na consciencialização da população para as vantagens 

da diminuição da carne, tanto a nível ambiental como a nível da saúde. O consumo de carne tem um papel significativo nas alterações climáticas. 

Pretendemos esclarecer como se pode reduzir o seu consumo, e em que quantidades deve ser consumida. Tencionamos fazer ações de consciencialização 

em escolas da Guarda, sendo a faixa etária dos alunos entre 13 e 18 anos. Além das intervenções teóricas, faz parte do projeto, implementar workshops 

(show cooking). Pretendemos avaliar as atividades a partir de observações do interesse dos alunos e planeamos também a gravação de entrevistas. No 

final, faremos um questionário no qual abordamos conceitos importantes. A partir dos resultados obtidos, poderemos aferir qual a predisposição dos 

estudantes para o tema e o nível de conhecimento adquirido, assim como, se pretendem mudar alguns dos seus hábitos alimentares.

O projeto Project (Im)Possible tem como objetivo a realização de sonhos/desejos a doentes, com idade igual ou superior de 18 anos, em fase terminal, que 

careçam dos cuidados das Unidades de Cuidados Paliativos ou que não estejam presentes nas mesmas, mas que careçam dos seus cuidados. Para tal 

pretendemos constituir uma associação sem fins lucrativos. O Project (Im)Possible não tem como objetivo restaurar ou fortalecer a esperança, mas sim 

concretizar os desejos finais dos doentes em fase terminal e proporcionar-lhes uma felicidade inabalável. Atualmente, o mercado apresenta uma resposta 

eficaz a esta questão a crianças/adolescentes, entre os 3 e os 17 anos, mas, para os restantes, nada existe para combater esta lacuna. Assim, o nosso projeto 

irá dar resposta a uma lacuna do mercado e fornecer sorrisos a quem já nada resta a não ser a morte iminente. Para a implementação do nosso projeto iremos 

criar sinergias e construir um banco de voluntários que conta com médicos (de diversas áreas de especialização), enfermeiros, bombeiros para a realização dos 

transportes e outros voluntários para a realização de diversas tarefas. Deste modo, iremos trabalhar sobre o modelo win-win. 

Projecto Ariadne- educação ambiental para a redução do consumo de carne

Project (Im)Possible

Autores: Sofia de Santa Maria Araújo Marques

Escola: Universidade de Aveiro, Aveiro

Autores: Deise Silva Gonçalves; Diana Moura Freitas da Silva

Escola: Escola Superior de Saúde de Santa Maria, Porto
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No seguimento do nosso curso de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes, foi nos proposta a realização de um projeto que visava 

abordar uma problemática ambiental e encontrar uma solução para a mesma. Prontamente, a nossa equipa, apresentada no capítulo seguinte, 

decidiu abordar a temática da Poluição Ambiental causada pelo plástico, uma problemática que tem vindo a ganhar elevada importância ao 

longo dos últimos anos. Desta forma, a nossa equipa decidiu então criar uma máquina, que nos ajudará com a poluição do plástico no meio 

ambiente, bem como se aliará ao desenvolvimento tecnológico do ramo da impressão 3D, reciclando plástico essencialmente de tampas de 

garrafa em filamento para a impressão de materiais em 3D. Conseguiremos com o nosso produto alem da sensibilização ambiental , também 

o aproveitamento dos plásticos.

3D Eco

Autores: Bruno Miguel Silva Lameiras; Gonçalo Miguel Baptista Nunes; Miguel Fidalgo Guerreiro; Pedro Antonio Ferra Moura

Professor Coordenador: Joaquim Sapateiro

Escola: ATEC-Academia de Formação, Palmela

Este projeto terá como objetivo a criação de uma plataforma que permite às pessoas que tenham imóveis ou quartos disponíveis, tornarem-se 

hosts e oferecerem uma experiência autêntica aos turistas. Alterando a perspetiva de como trabalham plataformas tais como o Airbnb e outras.

Stay - People experience your story

Autores: Alexandre Xavier Vieira Pereira; Francisco António Marques Coelho; Rúben Filipe Da Silva Costa Moreira; Rui Pedro Mendes de Oliveira

Escola: Universidade de Aveiro, Aveiro
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A nossa ideia é combater o isolamento dos idosos nacionais e estrangeiros, famílias monoparentais, pessoas que vivam só com mobilidade 

reduzida e/ou infoexcluídas de classe média/alta através de um serviço. O nosso serviço dá apoio constante ao nosso publico e outros 

benefícios. O serviço é constituindo por um Comando simples, de SOS que garante contacto pessoal em 15 minutos, contacto telefónico 

periódico e diário, ininterrupto e permanente, apoio em alimentação, serviços de saúde de emergência e medicação e serviço de companhia 

e serviço de administração burocrática.

Ajuda Mais

Autores: Eunice Fernandes Gomes; Tiago Miguel Bento Martins; Viviana Sofia Rosa Agostinho

Professor Coordenador: Luís Miguel Neves

Escola: Escola Secundária de Vila Real de Santo António, Vila Real de Santo António
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A Cleanbag desenvolve uma linha de sacos com materiais feitos de fibras recicláveis, antimicrobianas, laváveis e que evitam a libertação de 

maus odores para o exterior. O saco poderá ser colocado dentro de outro saco para facilitar a vida dos desportistas de todas as modalidades, 

permitindo guardar roupa usada na prática desportiva resguardando a transpiração e respectivos odores, ou até mesmo pessoas que queiram 

resguardar a sua roupa (farda de trabalho) devido aos maus cheiros e sujidade. Para além de todas estas características apresentadas esta 

linha de produtos poderá ir à máquina de lavar, tornando-se uma mais valia para os nossos clientes, melhorando a qualidade de vida e saúde 

do utilizador e assumindo um compromisso com o ambiente. O saco terá um revestimento têxtil exterior impermeável, um tecido interior com 

propriedades antimicrobianas e a abertura/fecho do saco será efetuado com uma cordão de algodão.

O projeto ECO5 consiste na construção de um ecoponto tecnológico para a recolha de garrafas de plástico. Este ecoponto, com um design 

inspirado no Monstro das Bolachas, chama-se BottleMonster e terá como objetivo principal a recolha de garrafas de plástico. Para isso, terá 

um sistema eletrónico de reconhecimento do aluno através do seu cartão escolar e, através de um sensor localizado no interior, irá registar 

o número de garrafas por ele depositado. Assim, como motivação à sua utilização, premiará os alunos com uma garrafa de água grátis, por 

cada 5 garrafas que cada um depositar. Este projeto pretende, assim, controlar e diminuir o desperdício de plástico através de um incentivo à 

reciclagem e prevenir lixo nas escolas. O próprio ato de reciclar será, em si, uma experiência divertida porque, para além do aspeto engraçado 

do BottleMonster, depois da reciclagem, o ecoponto irá emitir um som cómico que irá, certamente, incentivar a reciclagem.

Cleanbag

Bottle Monster

Autores: Bruno Miguel Machado Lopes; Márcia Filipa Marques Abreu; Tiago André Faria Machado

Professor Coordenador: Luisilda Pereira Ribeiro

Escola: Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães

Autores: Joana Rafaela Azevedo Malta; Judite Raquel Salgado Pereira; Maria Catarina Ferreira Araújo Pinto; Rui Pedro Almeida Oliveira

Professor Coordenador: José Luciano Teixeira Faria

Escola: Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães
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Como podemos motivar a sociedade fazer mudanças positivas na comunidade? Por que não tentar usar o que está no bolso de todos - um 

smartphone! Com este projeto, pretende-se aproveitar o poder do crowdsourcing e da tecnologia móvel para criar uma aplicação, que motiva 

os utilizadores, alunos, a mudarem a comunidade escolar para melhor.

O CrazyMind surgiu de um projeto que estamos a desenvolver na escola que permite criar material didático e lúdico para alunos com diferentes 

necessidades. No âmbito do projeto visitámos uma escola inclusiva com alunos cegos e baixa visão e trocámos ideias e ouvimos a opinião de 

quem trabalha com eles sobre a importância de jogos didáticos e lúdicos. O nosso desafio consistiu na construção de um jogo de tabuleiro 

relacionado com a disciplina de matemática e que fosse funcional para jogadores normovisuais, baixa visão, cegos e daltónicos. 

O objetivo do jogo consiste em realizar um conjunto total de 6 provas, cujos temas estão relacionados com a matemática, ao nível do 9º ano de 

escolaridade. Para além da parte inclusiva, o CrazyMind estimula a cooperação dos jogadores, por ser um jogo realizado em equipa.

CrowdOHP

CrazyMind

Autores: Ana Isabel Mendes Campos; Diana Rafaela Marques Ferreira; Rafaela Garcia Pinto Simões

Professor Coordenador: Honorata dos Santos Costa Pereira

Escola: EPTOLIVA, Oliveira do Hospital

Autores: Clara Pinho; Filipa Alexandra Gregório Borges; Letizia Alexandra Brigido Costa

Professor Coordenador: Mónica Franco

Escola: Real Colégio de Portugal, Lumiar

Todos os anos, os portugueses deitam para o lixo um milhão de toneladas de alimentos, ou seja, cada um desperdiça em média 132 quilos 

de comida por ano. Só as famílias desperdiçam 324 mil toneladas. Os alimentos desperdiçados podem ter dois possíveis destinos, podem ser 

depositados num saco de lixo ou serem acumulados numa pilha de compostagem para fazer um fertilizante orgânico.

Fazer compostagem é de extrema importância para o meio ambiente, pois transforma a matéria orgânica do lixo em adubo orgânico que 

pode ser usado na agricultura e jardinagem. Assim evita-se a acumulação de resíduos a céu aberto onde é favorecido o desenvolvimento de 

microrganismos causadores de doenças e/ou de roedores e outros animais que os possam transmitir. Todos nós podemos fazer este processo 

nas nossas casas e por isso apresentamos o Cork-TBox, um biocompostor de uso doméstico feito em cortiça.

Cork-TBox, o biocompostor

Autores: Beatriz Alexandra Santos da Mota; Diogo Tabuaço Mendonça da Silva Santos; Raquel Rosário Pinheiro; Tiago Toste Ferreira

Professor Coordenador: Maria Gabriela Sousa

Escola: Escola Secundária Rodrigues de Freitas, Porto
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A Eco2logic é uma empresa que tem como objetivo ajudar a tornar o planeta Terra num mundo melhor, nomeadamente ao nível da redução de 

das emissões de dióxido de Carbono (CO2). A nossa missão será desenvolver de forma continuada produtos inovadores que ajudam a reduzir 

de forma sustentada as emissões de CO2 permitindo um mundo melhor para as futuras gerações. O nosso produto, E-Pipe, consiste num tubo 

que será aplicado no tubo de escape dos veículos automóveis que, pela ação de filtros químicos (Cal) assim como pela ação fotossintética 

de microalgas (tetraselmis), vai permitir a redução até cerca de 50% do dióxido de carbono (CO2) emitido, o que vai permitir a utilização mais 

ecológica e sustentável dos actuais veículos que utilizam combustíveis fósseis. O nosso objectivo no longo prazo, será alargar a utilização da 

tecnologia das microalgas que desenvolvemos no e-pipe a outros produtos inovadores. Por favor visite-nos em www.eco2logic.life.

Eco2Logic

Autores: Adriana Mak; Lourenço Silva; Luísa Domingues; Mathilde Palsson

Professor Coordenador: Patricia Pinto

Escola: CLIP - Oporto International School, Porto
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O serviço que a Lock-it oferece baseia-se numa aplicação móvel que disponibiliza acesso a uma rede de cacifos colocados numa fase inicial em 

pontos estratégicos da cidade do Porto. Além de uma rede física de cacifos proporcionada pela nossa empresa, será também criada uma rede de 

parceiros permitindo disponibilizar vários sítios estratégicos e próximos dos nossos clientes nomeadamente centros comerciais e lojas na baixa 

da cidade. Esta oferta irá garantir uma cómoda mobilidade dos cidadãos, uma maior facilidade de trocas comerciais, através de uma aplicação, 

personalizar cada cacifo a cada necessidade individual e ainda possibilitar a prestação do serviço a quem for assinante mensal. O nosso serviço 

estaria disponível para os clientes numa aplicação, sendo esta a base do aluguer de um respectivo cacifo, que se pode adaptar de lugar para lugar 

e consoante a necessidade e o tempo, procurados por cada utilizador. 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento / apresentação de uma plataforma Web de conhecimentos para pessoas com incapacidades, 

na faixa etária que compreende crianças entre os 0 e os 7 anos, uma vez que é nestas idades que as crianças mais devem ser estimuladas 

e habituadas a estar com outras crianças e socializar. A plataforma irá criar, após respondidas algumas questões por parte de um utilizador 

ou entidade responsável, um perfil, o qual irá dar a conhecer um diagnóstico da pessoa incapacitada apresentando caminhos / pistas para 

intervenção / solução do problema diagnosticado.

LOCK-IT

Hei! We Need You

Autores: Ana Rita Firmino Esteves; Maria do Rosário Abrunhosa de Brito Gonçalves Mariz; Maria Leonor Moura Queirós de Brito e Faro; Maria Leonor Soares Russo

Professor Coordenador: Maria Isabel Pinto

Escola: Escola Secundária Clara de Resende, Boavista

Autores: Jéssica Cristina Tavares Pereira

Professor Coordenador: Luís António Matos Pereira

Escola: IPTrans - Escola Profissional de Loures, Lisboa
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A Palhiliqui é um projeto de empreendedorismo social, desenvolvido por um grupo de alunos do curso Técnico de Apoio à Gestão, da Escola 

de Comércio do Porto, no âmbito do Concurso Nacional Jovens Empreendedores. É uma júnior empresa comprometida com a saúde e com a 

sustentabilidade ambiental. A nossa missão é promover o consumo regular de água, como prática de uma alimentação saudável e reduzir o uso do 

plástico, produzindo e comercializando palhinhas comestíveis. A palhinha será produzida e comercializada sob a forma de um biscoito cilíndrico, 

que contém no seu interior uma mistura solúvel que permitirá aromatizar a água com diferentes sabores (laranja, chocolate, menta, morango e 

pêssego). Poderá ser personalizada em serigrafia de tinta comestível. O objetivo é promover a hidratação de forma natural, divertida, criativa e amiga 

do ambiente. O nosso lema/slogan é: “Hidrata-te e protege os Oceanos!” amigo por nós definido está a tomara medicação correta.

Apresentamos um produto inovador e diferente, que assenta no desenvolvimento de um protótipo(já em funcionamento) para o processo da 

toma de medicamentos , pretendendo eliminar a falha de medicamentos reduzindo a probabilidade de contaminação cruzada, dependendo da 

prescrição. Funcionará como um sistema autónomo, mesmo no caso de falta de energia de falha de comunicações e atualização de dados 

no servidor após recuperar destas falhas, também é passível de ser integrado no sistema do SNS (serviço nacional de saúde), ou outro dos 

hospitais e através da sua base de dados. Este inovador produto será uma grande ajuda em especial aos idosos que necessitam de medicação , 

porque desta maneira terão ajuda para não os trocar, sabendo exatamente a que momento e qual o medicamento a tomar. Igualmente permite 

que via sms possamos ter informação sobre se um familiar ou amigo por nós definido está a tomara medicação correta.

Palhiliqui

Meditec

Autores: Beatriz Alexandra Ribeiro Oliveira; Jianghua Xu; Luísa Valente; Ricardo André Freitas Gonçalves

Professor Coordenador: Marília Sequeira

Escola: Escola de Comércio do Porto

Autores: Afonso Passos Bronze da Silva; Beatriz Alexandra da Silva Castanheira; Carlos Manuel Oliveira de Morais; Gonçalo Rosado Balseiro

Professor Coordenador: Joaquim Sapateiro

Escola: ATEC-Academia de Formação, Palmela

O MathPlatform surgiu de uma ideia de poder aproximar a aprendizagem de alunos cegos e de baixa visão e os seus colegas em ensino inclusivo, 

reduzindo o custo de produção, pois o material adaptado existente é por vezes dispendioso. Na investigação, tivemos a possibilidade de trabalhar 

diretamente com alunos cegos e baixa visão numa parceria que nos possibilitou assistir a aulas e terapias onde identificámos as necessidades 

dos alunos cegos e baixa visão na aprendizagem da matemática. Também nos foi possível experimentar e ir melhorando alguns dos nossos 

módulos com a ajuda dos alunos e professores que com eles trabalham todos os dias. O MathPlatform é uma ferramenta de auxílio para o ensino 

e aprendizagem da matemática que consiste numa base perfurada que permite conjugar um conjunto de elementos que se assemelham ao dos 

colegas normovisuais para que ambos possam trabalhar em total colaboração sem ser preciso uma qualquer linguagem específica.

MathPlatform

Autores: Carmo Ribeiro da Silva Boto Branco; Carolina Melo Romeiras Duque; João Pedro Carpinteiro Peres Gonçalves de Azevedo

Professor Coordenador: Mónica Franco

Escola: Real Colégio de Portugal, Lumiar
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PortugalPeregrino trata-se de uma plataforma web que se destina à divulgação e inscrição em peregrinações. Tem ainda uma área lúdica 

com um jogo tipo avatar em que um ator-peregrino percorre obstáculos que são os brasões de junta de freguesia de Barcelos, concelho que 

integra os caminhos de Santiago, rumo a Santiago de Compostela. Portugal é um país que apresenta vários locais de culto que são destino 

final de peregrinações. O país é também passagem de peregrinações que terminam fora do país, como é o exemplo de Santiago de Compostela. 

PortugalPeregrino é plataforma que quando for disponibilizada online prestará auxílio informativo, organizativo, social e lúdico a todas as 

situações de peregrinação no país. 

PortugalPeregrino

Autores: Mauro Silva Pereira

Professor Coordenador: Maria João Alves da Costa

Escola: Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelinhos
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Dandari Healthcare: o pulsar da inovação médica» manifesta a preocupação da nossa empresa com a saúde e o bem-estar, e o desejo de 

proporcionar às pessoas um serviço moderno de monitorização da sua saúde e, em caso de emergência, a possibilidade de serem socorridas 

de uma forma mais rápida e segura. Sob a forma de uma pulseira, esteticamente discreta e versátil, provida de um chip com múltiplas 

especificidades que armazena todos os dados biomédicos do utilizador, juntamente com uma aplicação que permite lê-los e edita-los, 

através de um smartphone, via Bluetooth, este produto destina-se a todas as pessoas que pretendam monitorizar a sua saúde e, em caso de 

emergência, ser socorridos de uma forma mais rápida e mais segura.

O projeto «Proença-a-Mexer» pretende ser uma start-up de cariz social orientada para a terceira idade que irá revestir a forma jurídica de Associação 

autónoma e sem fins lucrativos proveniente das ideias mobilizadoras dos recursos humanos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Proença-

a-Nova e, dando continuidade no terreno a um conjunto de ações pontuais, isoladas e de caráter sazonal desenvolvido no concelho e concelho 

limítrofes por um grupo de jovens alunos do 10 Ano. Atendendo à tipologia da população envelhecida, por vezes, isolada e à geografia do terreno 

acidentado, com este projeto, pretende-se ir ao encontro deste público-alvo, de modo a: Aumentar a qualidade de vida da população idosa;Prevenir 

a solidão;Minimizar as distâncias e o isolamento das pessoas; Incentivar a participação e potenciar a inclusão social; Fomentar as relações 

interpessoais e intergeracionais;Contribuir para minimizar os efeitos de sedentarismo;Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

Pulseira DANDARI

Proença-a-Mexer

Autores: Cristiano de Sousa Marques; Miguel Tiago Nogueira dos Santos; Ricardo Vianez Oliveira e Silva; Vasco António Teixeira Gonçalves

Professor Coordenador: Victor França Santos

Escola: Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra; Escola Secundária Clara de Resende, Porto; Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; 

IPTA - Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas, Porto

Autores: Gabriela da Silva Ribeiro; Liliana da Silva Soares; Margarida Ramos Lino; Rui Pedro Alves dos Santos Dias Mendes 

Professor Coordenador: Luís Filipe Ribães Monteiro

Escola: Agrupamento de Escolas Proença-a-Nova, Proença-a-Nova
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O nosso produto consiste numa caixa de comprimidos ligada a uma pulseira que automaticamente notifica o utilizador na hora da toma de medicamentos. 

No horário definido pelo médico, a pulseira irá vibrar e indicar no LCD o compartimento indicado e a dosagem que deve tomar. Por outro lado, na caixa, irá 

igualmente acender o LED do compartimento respeitante ao medicamento a tomar pelo utente. A caixa está ligada a uma base de dados, à qual o médico 

tem acesso, podendo este alterar a hora e a dosagem da medicação, conforme necessário, de uma forma bastante rápida e simples. A pulseira efetua a 

ligação com a caixa via GSM e é composta por um sensor de temperatura corporal e um sensor de ritmo cardíaco, transmitindo dados que permitem a 

criação de relatórios, de modo a que o médico tenha uma monitorização contínua do seu utente. A pulseira tem também um compartimento “SOS”, onde 

poderá ser reservado um comprimido que possa ser ingerido pelo utente em casos de emergência.

RBRD Health Products

Autores: Bernardo António Mendes; David mahamudo Amurane; Rodrigo Ribeiro Caixas; Rui Filipe Castro Carreira

Professor Coordenador: Joaquim Sapateiro

Escola: ATEC-Academia de Formação, Palmela

Este projeto já em funcionamento consiste num produto que controla a luz, a temperatura e a humidade. Através de sensores (temperatura, 

humidade e luz) podemos diminuir em muito a fatura da água e da luz ao passo que aumentamos a eficiência energética, contribuindo para 

a melhoria do ambiente no nosso planeta. Conseguimos, por exemplo, ligar e desligar automaticamente as luzes, bem como ligar e desligar 

ventilações em função da temperatura. Temos igualmente um sistema de rega automático em função da humidade, mas com o auxílio de 

uma aplicação por nós desenvolvida podemos evitar que regue quando existe previsão meteorológica de chuva. Outra grande vantagem é que 

resolve o problema de muitas famílias quando vão de férias e ficam preocupados com as suas flores em casa. Todas estas informações estão 

disponíveis no telemóvel e/ou PC. Este produto pode ser comercializado em conjunto ou individualmente, conforme o interesse do cliente.

O problema de falta de segurança atinge escolas que, por estarem vulneráveis, devem procurar meios para garantir tranquilidade a alunos, 

professores e funcionários. Um dos problemas das escolas passa pelo controle da entrada e saída quando não é fácil a colocação de torniquetes 

ou barreiras para condicionar o acesso. A identificação por RFID “Radio Frequency Identification”, é um sistema sem fios que armazena e 

recupera dados remotamente e de forma automática. Esta tecnologia permite a captura automática de dados, para identificação de objetos com 

etiquetas - eletrônicas, tags, que emitem sinais de radiofrequência para leitores que captam estas informações. Estas etiquetas ou tags, são 

dispositivos compostos apenas por um pequeno circuito, que pode conter informações como o horário escolar e, por isso, podem ser colocados 

no cartão do aluno e ser utilizados para controlar a entrada e saída da escola.

SMART LIFE

RFID - Rodrigues de Freitas Identification

Autores: Rafael Tourais Melo Fortio Lopes; Daniel Filipe Dias Piteira; Diogo Dias Rodrigues; Rogerio David Amorim Ourives

Professor Coordenador: Joaquim Sapateiro

Escola: ATEC-Academia de Formação, Palmela

Autores: Ana Luísa Morais Santos Lapa; Teresa Sofia Rodrigues Coelho Neves; Tiago José de Almeida Ferreira ; Sofia Isabel Rocha Ramos

Professor Coordenador: Maria Fernanda Viegas

Escola: Escola Rodrigues de Freitas, Porto
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Cerca de 30% da população portuguesa não separa o lixo. A TechnoTrash revoluciona a problemática a partir da casa do consumidor incentivando, 

modificando e tornando mais tecnológica e vantajosa a divisão e o processo da recolha do lixo. Nós premiamo-lo pela separação do seu lixo. Basta 

separar, nós tratamos do resto! A cada contentor cheio, consoante o seu volume e tipo de lixo, será atribuído uma pontuação. Poderá trocar os 

pontos arrecadados por brindes e ofertas. Um simples clique na imagem do contentor predefinido no TrashApp ou no TrashTablet, informa-nos qual 

o contentor que aguarda a recolha. O software LogisticTrash delineará diariamente as rotas mais eficientes conforme os locais acionados. Estas 

basear-se-ão nas sinergias de poupança logística dos recursos afetos, economizando no consumo dos camiões elétricos e no tempo despendido na 

recolha dos recursos humanos. TechnoTrash revoluciona a logística da recolha dos resíduos recicláveis, construindo gerações mais sustentáveis.

TechnoTrash

Autores: António Manuel Ribeiro da Silva; Francisco Brandão Miranda; José Henrique Tomé Moreira; Rafael Sousa Bastos

Professor Coordenador: Ana Silva e Conceição Tavares

Escola: Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro, Aveiro

(*) A disposição final por área – Empreendedorismo Criativo e Empreendedorismo Social –dos Projetos finalistas da Mostra Nacional está de acordo com a seleção feita por cada Promotor do Projeto 
no momento da candidatura ao Concurso Nacional Jovens Empreendedores. Poderá haverá, no entanto, Projetos que não se enquadrem plenamente nos conceitos de Empreendedorismo Criativo e 
Empreendedorismo Social mas pelo facto de apresentarem ideias interessantes e inovadoras foram incluídos na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. 38

Unir, alegrar e Superar que tem como sigla UAS é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo retirar os 

animais abandonados das ruas tanto gatos como cães de todos os tamanhos e raças, desta forma, pretende-se diminuir a percentagem de animais 

abandonados por ano. A UAS tem também como objetivo, direcionar os animais de estimação a uma família que necessita tanto deles como eles 

necessitam de uma família. O principal requisito para receber um animal será sofrer de uma das doenças crónicas que mais afeta o mundo, 

depressão, está comprovado que ter um animal de estimação ajuda nessa doença, daí a UAS ser algo diferente do que aquilo que se costuma ver, 

dado a que tenta combater não só um problema, mas dois, a depressão e o abandono animal.

UAS - Unir, Ajudar e Superar

Autores: Ana Catarina Rosa Prazeres; Marta Sofia Domingues Henriques; Sónia Marisa Monteiro Pinto

Professor Coordenador: Vânia Costa e João Almeida

Escola: Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Centro, Amadora
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