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A app que permite poupar o 
planeta, enquanto poupa a sua 
carteira.
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A EcoSense é uma empresa criada por estudantes do mestrado de 
Gestão de Marketing do IPAM, que tem como objetivo, através da criação 
de uma app, apelar ao aumento da reciclagem por parte dos portugueses 
ao mesmo tempo que podem acumular pontos, que se vão traduzir em 
vouchers para gastar nas empresas com as quais temos parceria.

Quem somos?



Falta de motivação
Não há resultados benéficos para a 
pessoa quando recicla

Ceticismo
Segundo a Eurostat, Portugal tem uma taxa de 
recilagem de 28,4%, comparativamente a uma 
taxa de 46,4% da União Europeia

Embora haja uma cada vez maior sensibilização para a reciclagem
e para a tomada de atitudes mais “verdes” e conscientes, não é suficiente!

Qual é o problema?



A solução?

EcoSense.



Qual o
nosso Foco?

Responsabilidade Ambiental
Sustentabilidade; Protecção do ambiente.

Internet of Things (IOT)
Dinamizar o processo através de inovação tecnológica.

Gamification
Incentivo através de app de Smartphone; o objetivo é, à 
medida que os users reciclam, ganham pontos que se 
transformam em vouchers para gastar em lojas do Grupo 
Sonae ou do Grupo Ibersol.



Como funciona?

PRODUTO

Por fora, o EcoSense é constituído por um QR 
Code, que o user fará scan antes de reciclar, e 
um painel e bateria solar que darão energia ao 
sistema interno do ecoponto.
Por dentro, os ecopontos terão uma câmara e 
uma placa da Google AI, que confirmarão se os 
produtos a serem reciclados correspondem ao 
ecoponto em questão, de forma a dar os 
pontos devidos aos utilizadores.



+ #EcoSense: pontos duplicam
150 pontos: acesso a vouchers

PONTOS A GANHAR

Reciclar num 
ecoponto:
5 PONTOS

Reciclar em dois 
ecopontos: 

25 PONTOS

Reciclar em três 
ecopontos: 

50 PONTOS



TEM INTERESSE NA APLICAÇÃO

68%

RECICLARIA MAIS COM A NOSSA APP

71%

ESTUDO DE MERCADO
AMOSTRA DE 200 PESSOAS



Indústria 
e Target

Mercado e 
Pesquisa

A EcoSense insere-se na indústria tecnlógica 
e engenheira

A moeda primária é o euro, e servimos um 
mercado com 61 444 clientes

O nosso target são os habitantes de Cascais 
com idades entre os 15 e 54 anos, portadores 
de smartphone e com utilização frequente de 
apps 
(61 444 habitantes)

Numa amostra de 200 clientes, 68% 
demonstrou interesse na  app 

O aumento da sensibilização para as 
questões ambientais levou à criação 
do EcoSense, como forma de 
incentivar à reciclagem



Início do projecto com 5% de 151 Ecopontos em Cascais (7 ecopontos), e com 25% do 

mercado-alvo (15 361 users)

Modelo de Receitas

VENDA DO 
PRODUTO

1050€

PUBLICIDADE

Ad banners

COMISSÕES

10% por voucher
0,9€ por user



Ano 1 Ano 2 Ano 3

60,000 

40,000 

20,000 

0 

Crescimento
Previsto do número de utilizadores 
do nosso produto



Parcerias



Resultados
• VAL = 6 648 €

• TIR = 268%

• Payback = 1 ano e 4 dias

Receita 1º Ano
• Venda de Ecopontos (7)
• Publicidade
• Comissões Parcerias

TOTAL: 78 615 €



30 Euros

Investimento Principais Despesas
21 compartimentos ecopontos

Câmara H7 Open

100 Euros Placa Google AI

6 Euros Painel solar

14 Euros Bateria solar

8600 Euros Construção da app

11 960 Euros TOTAL

210 Euros Placa Alumínio

630 Euros CMVMC Câmara

126 Euros CMVMC Painel solar

294 Euros CMVMC Bateria solar

4 200 Euros Manutenção

7 560 Euros CMVMC Total

2100 Euros CMVMC Placa Google AI
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A equipa



WIN BY HELPING THE PLANET.


