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Startups e projectos portugueses que merecem destaque

No seguimento de um tópico criado no nosso fórum de webmasters. Vou partilhar com os nossos leitores aqueles 
que são, na minha opinião pessoal, startups ou projectos interessantes que se fazem em Portugal e que sem 
dúvida merecem o nosso destaque. Este tema não podia ser mais relevante, visto que recentemente um projecto 
do estado português foi adjudicado a uma empresa italiana com um contrato muito discutível e que gerou alguma 
controvérsia.

Como é óbvio não estou a par de tudo, nem conheço tudo o que se faz ou anda a fazer. Por isso se estiverem a 
trabalhar em projectos relevantes ou inovadores, sintam-se à vontade para deixarem a referência nos comentários, 
ou apresenta-los no nosso fórum webmasters para apreciação dos nossos utilizadores.

Este tópico estará divido em vários, para já apresentamos 8 projectos, num total de mais de 30 que temos 
referenciados.

TARPIPE
O tarpipe parece ter um conceito complicado, mas que 
no fundo é bastante simples. Desenvolvido pelo Bruno 
Pedro (o qual já tive o prazer de conhecer pessoalmente) e 
pelo Vitor Rodrigues. O objectivo do tarpipe é distribuir o 
conteúdo pelos diversos serviços e sites sociais de forma 
automatizada. As possibilidades de fazer esta distribuição 

do conteúdo em tempo real, são muitas. Com um dashboard semelhante ao famoso Yahoo Pipes, podemos de 
forma dinâmica criar os nosso próprios “workflows” e automatiza-los distribuindo o conteúdo em tempo real. Para 
saber que sites são suportados pelo tarpipe e para saber mais sobre este serviço visite esta página.

GOPLAN
O goplan é um gestor de projectos e plataforma colaborativa 
para equipas e individuais. Simples, não?! Basicamente se 
necessita de uma plataforma profissional para gerir os 
seus clientes, contactos, ou equipa de desenvolvimento. 
O goplan poderá ser a solução. É desenvolvido pela 
webreakstuff, empresa de Coimbra, criada pelo Fred 
Oliveira (ex- designer e editor do techcrunch).

ADEGGA
Falar do Adegga é fácil, é um dos projectos mais 
interessantes que temos por cá. E o seu criador o André 
Ribeirinho, uma das pessoas com que mais se pode 
aprender. O Adegga é uma rede social de vinhos, os 
utilizadores podem trocar as suas experiências sobre os 
vinhos que vão experimentado. Se quer fazer um jantar 

e não sabe que vinho escolher, o adegga é de certeza o sítio para tirar as suas dúvidas e fazer a escolha acertada.

Para além de ser provavelmente o maior site do género, é também um dos mais inovadores. O projecto AVIN, 
que nasceu do adegga e é agora uma empresa à parte, é algo para estar atento nos próximos tempos e que 
promete revolucionar o mercado. Basicamente o AVIN é um identificador universal e único de uma garrafa de 
vinho. Não sei se a aplicação já existe ou não, mas por exemplo isto irá permitir, que chegue a um supermercado 
de qualquer parte do mundo, usando o seu telemóvel e uma aplicação, ou até mesmo a tecnologia da realidade 
aumentada, e a partir dai ter todas as informações sobre o vinho, as opiniões de quem já experimentou, etc. E 
toda esta informação a ser tirada directamente do adegga. Muito bom, não acha?!

MYTVSHOWS
O MyTVShows é uma plataforma de gestão de séries 
televisivas criada pela Ivo Gomes (líder do Departamento 
de Usabilidade e Qualidade do SAPO.). Esta plataforma 
permite gerir os episódios das suas séries favoritas 
através do seu perfil pessoal. Pode adicionar séries, 
definir os episódios que já viu e assim manter-se a par 
de tudo o que se passa na sua série favorita.

VENDDER
O Vendder, é uma plataforma online que lhe permite criar 
a sua própria loja instantaneamente. Pode criar uma loja, 
gerir os seus produtos e efectuar as suas vendas com 
a maior facilidade que se pode encontrar. O vendder, 
trata de preocupar-se com o software, a sua segurança 
e os seus backups, o utilizador só tem de preocupar-se 
em vender os seus produtos.

O projecto é 100% português e surgiu da ideia de dois antigos alunos de Engenharia Informática da Universidade 
do Porto, enquanto ajudavam um pequeno comerciante a transpor o seu negócio para a Internet. “Tínhamos que 
criar uma loja online e percebemos que as soluções existentes eram muito complexas”. Desenvolvido por Filipe 
Gonçalves e Tiago Matos.

WEEBIZ
O Weebiz é uma rede social para empresas. Desenvolvida 
pela weeimagine. Através do Weebiz, as empresas 
podem desenvolver contactos com outras empresas, 
promover a sua empresa e produtos e também terá à 
sua disposição um CRM e um SRM para gestão de clientes 
e contactos. A weebiz tem também uma interessante 
forma de promover e compensar as empresas que nela 

trabalham, com prémios monetários, tantos para as empresas como para os profissionais que gerem as contas 
dessas mesmas empresas, pode saber mais sobre esta solução aqui.

POSTCROSSING
O Postcrossing, é mais um líder mundial da sua área 
desenvolvido por um português, de seu nome Paulo 
Magalhães. Esta plataforma permite a qualquer utilizador 
em qualquer parte do mundo trocar/enviar postais reais 
(não digitais portanto ;) ) com outros utilizadores. A 
premissa é simples, se enviar um postal, receberá pelo 
menos um de outro utilizador e a partir desse momento, 
estão lançadas as trocas.

TEEPIN
O Teenpin, é um sistema para gestão de ideias e desafios 
que permite ouvir e envolver todos os colaboradores da 
empresa. Porque quem tem ideias são as pessoas e não 
as empresas. O trabalho gera ideias. O Teepin é uma 
aplicação 100% web, concebida para motivar todos os 
colaboradores a participar, tornando tudo fácil de gerir. 
O Teenpin é desenvolvido pela muchBeta.
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