
DNA CASCAIS JOVENS EMPREENDEDORES 

Mais um concurso onde alunos da Escola Secundária de Cascais obtêm lugares 

honrosos ! 

Decorreu no dia 1 de junho, 

no auditória da Casa de 

Histórias Paula Rego, a 

13.ª edição do Concurso 

DNA Cascais Jovens 

Empreendedores, a que se 

candidataram cerca de uma 

centena de projetos que, 

após validação técnica e 

presença perante um júri 

selecionado pela DNA 

Cascais, viram ser 

identificados os 12 projetos 

finalistas. 

 A  Escola Secundária de 

Cascais apresentou 5 

projetos : 

10.º E2 

HygieCork ( uma ideia de 

negócio que privilegia a 

matéria-prima cortiça). 

 

Shop&Go ( um carrinho de 

supermercado com 4 

funcionalidades que 

permite agilizar as compras 

no supermercado). 

 

12.ºE2/H2 

 

Jobify ( uma app que 

presta small services através de jovens estudantes ) que venceu a Feira Ilimitada de Cascais 

da JAP e esteve  na Final Nacional que decorreu na Paula Rego no dia 28 de maio. 

 

Bambooquer ( uma ideia de negócio que privilegia a matéria-prima bambu). 

 

Baby-X (uma app que agiliza serviços de cuidados médicos ). 



As 12 equipas finalistas apuradas na pré-seleção apresentaram o projeto na grande final do 

Concurso DNA Cascais Jovens Empreendedores, no dia 1 de junho, em evento público, onde 

cada equipa finalista apresentou durante 5 minutos, perante o Júri e público em geral, o seu 

projeto. 

A Escola Secundária de Cascais obteve um honroso 3.º lugar (JOBIFY) e um prémio Escola 

Empreendedora. Foi ainda atribuído um prémio à professora Margarida Rufino, um seminário 

na Grécia, em Setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shop and Go (4.º) um carrinho de 

supermercado com várias funcionalidades  

equipado comum sistema de pesagem, um 

scanner e um tablet com gps que permite 

localizar rapidamente os produtos– uma ideia 

de negócio desenvolvida pelos alunos João 

Eiró e Vasco Saldanha  10.º E2  

Jobify  (3.º) uma aplicação que concilia os 

interesses dos jovens pré universitários e 

universitários a necessitar de dinheiro de bolso 

com as necessidades das pessoas que 

precisam de pequenos serviços para os quais 

é difícil encontrar prestadores – uma ideia de 

negócio da autoria dos alunos, José Sampaio, 

Tomás Inverno e Tomaz  Botelho do 12.º 

E2/H2 

Bambooquer (5.º) uma aposta em artigos de 

higiene em bambu – ideia de negócio 

desenvolvida pelos alunos Lara Oliveira, 

Gonçalo Castelo, Inês Silva, Madalena Rosado 

Vanessa Guimarães e Patrícia Silva do 12.º 

E2/H2  



 

 

 

JOBIFY -3.º lugar 

Parabéns aos alunos da Escola Secundária de Cascais ! 


