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O terceiro ano da
implementação em Portugal
do Programa Jovens
Empreendedores da EduCaixa
foi um autêntico sucesso e
continuamos a crescer!

2021

2021

93

54

participaram no programa

apresentados por
12 estabelecimentos
de ensino em Portugal.

estabelecimentos
de ensino

dos projetos

3 projetos

portugueses finalistas entre
os mais de 1.000 projetos
apresentados ao Empreende
Challenge 2021!

1 projeto

premiado no BootCamp

Todas as equipas deram o seu
melhor para demonstrar, mais
uma vez, que querem fazer a
sua parte para tornar o mundo
um lugar melhor.

Maiorca

PROJETO
‘’STAPER- BEATA POR BEATA’’

5016

alunos e
alunas

103

professores e
professoras

Escola Secundária Nuno Álvares,
Castelo Branco

Distritos
estabelecimientos
ensino

46

Norte

18
Açores

EduCaixa
Challenge

4

Centro

A necessidade? Não, a um mundo
contaminado! As ruas estão cheias de beatas
que libertam lentamente toxinas!
Com a reciclagem de beatas, inovámos e criámos
os cadernos STAPER! Um objeto físico que
representa a nossa voz! Através da venda direta
destes cadernos, despertamos consciências! A
vantagem? Sabemos comunicar com os jovens!
Com campanhas de recolha de beatas,
acreditamos que muitos jovens farão parte deste
trajeto! Há empresas que usam as beatas para a
construção de tijolos e plásticos, e aqui podemos
fazer a diferença - uma parceria de maneira a
evitar desperdícios! Beata por Beata!

PROJETO “FISHEDBAGS”

18

Lisboa e
Vale do Tejo

2
5

Alentejo

Colégio Marista de Carcavelos
A FishedBags ao oferecer um saco produzido
a partir da reutilização de redes de pesca,
não só reduz o consumo de plástico virgem
como promove uma economia circular e a
sustentabilidade. Assim, assegura o
cumprimento do ODS 12.
Além disso, contribui para a diminuição da
poluição marítima, e consequentemente para a
proteção da vida marinha, cumprindo o ODS 14.
Cada rede de pesca no processo de
decomposição origina milhões de microplásticos,
prejudiciais para a saúde humana. Assim, ao
oferecermos um produto que reutiliza pesca
fantasma, zelamos pela salubridade ambiental
garantindo o ODS 11.

Algarve

Felicidades a todos nos participantes
e muito obrigado por se aventurarem
nos EduCaixa Challenge!

PROJETO “GEIA, PROTEJA
A NOSSA ALDEIA”

Escola Básica e Secundária de Vilela,
Paredes
É urgente evitar futuras emergências
pandémicas.

2020

campus
Eco Bags

Cascais
Colégio Marista
de Carcavelos

2020

2019

campus
campus
Seek, Uncover, Neptuno
Undergo and Speaker
Estarreja
Mingle
Paredes
Escola Básica e
Secundária de Vilela,
Paredes

Escola Secundária
de Estarreja

2019

2019

Oliveira de Azeméis
Escola Básica e
Secundária Ferreira
de Castro, Oliveira
de Azeméis

Estarreja
Colégio de Nossa
Senhora da Graça

campus
TecnoTrash

campus
BinCare

Pesquisas mostram as consequências
da desflorestação, e que a reposição da floresta
autóctone permite reaver o habitat natural
aos animais, afastando os mesmos do ambiente
antrópico, consequentemente, afastando os seus
hóspedes (como vírus) de infetarem a população
humana. Criar parques ecológicos, permite
reaver a floresta autóctone, de uma forma única:
com a possibilidade de apadrinhar uma árvore e
financiar a plantação de mais árvores autóctones.
Consciencialização do público para a floreszvta
através de atividades lúdicas e desportivas
e turismo eco.

