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Projeto "ShareAcademy"
com passaporte para Toronto

Concluída a fase de avalia-

ção dos projetos, está escolhi-
da a equipa que vai represen-
tar Portugal em dezembro no
Workshop Global do Red Buli
Basement University. Edgar Al-
ves e Vasco Machado são a du-

pla de estudantes universitários

que idealizou o projeto vence-
dor. A "ShareAcademy" é uma
aplicação que pretende fomen-
tar a troca de informação entre
estudantes, premiando os mais
ativos com receitas captadas
através da publicidade.

A dupla Edgar Alves/Vasco
Machado conseguiu destacar-
-se das demais equipas partici-
pantes na primeira edição na-
cional do Red Buli Basement

University, conquistando o júri
internacional. A consequên-
cia implica responsabilidades
acrescidas e algumas semanas de
trabalho intensivo para desen-
volver o projeto que vão levar à

final mundial deste concurso de
ideias e empreendedorismo.

O projeto português "Sha-
reAcademy" propõe uma inten-
sificação da troca de informação
entre estudantes universitários,
disponibilizando apontamentos
e outros elementos de estudo
através de uma aplicação mó-
vel. A uma maior atividade nes-
ta plataforma irá corresponder
um incentivo sob a forma de

uma remuneração monetária,
sendo estes recursos financeiros

captados através de receitas da

publicidade.
Edgar Alves, estudante de

Administração Pública na Uni-
versidade de Aveiro e Vasco Ma-
chado, estudante de Engenharia
Mecânica no Instituto Superior
Técnico de Lisboa, ambos com
22 anos, aceitaram o desafio de
desenvolver soluções práticas
que possam melhorar o dia a

dia na universidade, recorren-
do para isso às mais modernas

tecnologias. Depois de identifi-
cada a oportunidade (Insight),
esta dupla tem agora pela frente
cerca de cinco semanas de de-
senvolvimento na fase de incu-
bação, que vai decorrer no PCI
— Creative Science Park, em

Aveiro.
Final em Toronto

Concluída a fase de incuba-
ção, a equipa portuguesa irá

participar, de 12 a 15 de dezem-
bro, no Workshop Global do
Red Buli Basement University,
em Toronto, no Canadá. Aqui
o projeto "ShareAcademy" vai
mostrar todo o seu potencial e

competir com os melhores do
mundo.

Criado em 2018, o Red Buli
Basement University envolveu

na sua primeira edição partici-
pantes de 16 países e 300 uni-
versidades, gerando mais de
800 ideias. Portugal estreia-se
na edição de 2019 do concurso,
competindo entre os 27 países

participantes.

Equipa vencedora: Edgar Alves, estudante de Administração Pública na Uni-
versidade de Aveiro, e Vasco Machado, estudante de Engenharia Mecânica no
Instituto Superior Técnico de Lisboa.


