Conheça as equipas
premiadas do
Desaﬁo Empreende
2019/2020
Programa
Jovens
Empreendedores

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

Concurso
Desaﬁo
Empreende

2019/2020

2020

93

75

participaram do programa

apresentados por
17 estabelecimentos
de ensino em Portugal.

estabelecimentos
de ensino

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.

dos projetos

PROJETO “ECO BAGS”

Sacos de plástico recicláveis para apanhar
as fezes dos cães

24
5

28
Madeira

portugueses finalistas dos
mais de 1.000 projetos
apresentados ao Desaﬁo
Empreende 2020!

Colégio Marista de Carcavelos

26

Açores

2 projetos

premiado no primeiro
Campus Virtual

alunos e
alunas

99

2020

1 projeto

3227

professores e
professoras

Campus
Desaﬁo
Empreende

3

Centro

Lisboa e
Vale do Tejo

5
2

Norte

Alentejo
Algarve

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

Diariamente são utilizados milhares de sacos
de plástico para apanhar as fezes dos cães.
No entanto, estes não podem ser reciclados
juntamente com os outros plásticos causando
um impacto negativo no ambiente.
Atualmente, em Portugal mais de 2 milhões
de portugueses têm cães e compram
mensalmente sacos para apanhar as fezes.
Como estes são mais conscientes em relação
à saúde pública associada à recolha das fezes
dos animais na rua são também cada vez
mais conscientes dos malefícios do plástico
para o ambiente, procurando uma solução
para este problema.

PROJETO “SEEK, UNCOVER,
UNDERGO AND MINGLE”

Escola Básica e Secundária de Vilela
SUUM (Seek, Uncover, Undergo and
Mingle) é um aplicativo que pretende
ser uma plataforma virtual
de voluntariado Jovem.
O mercado está cada vez mais saturado de
plataformas repetitivas, como algoritmos
para encontros amorosos que combatem,
possivelmente, a carência. Talvez uma
pequena revolução e reformulação não
fizesse mal a este mundo das aplicações:
encontros (não amorosos); match (duas
pessoas prontas a combater a solidão);
sorrisos (seria o prazer que cada utilizador
teria ao usufruir da nossa plataforma);
partilha. Em suma, juntar uma camada de
idades distintas para acabar com o
isolamento das redes sociais.

