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A aplicação é muito funcional

ALBICASTRENSE LANÇA APP COM COLEGAS DA UNIVERSIDADE

SaveCook, a aplicação
que dá receitas e preços
INOVAÇÃO SaveCook é uma aplicação para smartphones e tablets que mostra receitas e os preços dos produtos 
no supermercado. Foi criada por um albicastrense com colegas da universidade. A quarentena deu-lhes para isto.

João Carrega
joao.carrega@reconquista.pt

O gosto pela cozinha e o 
facto de estar confinado 
em casa devido à pandemia 
de Covid-19 fez com que 
o albicastrense João Ve-
loso, em conjunto com os 
seus colegas da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de 
Lisboa, Martim Vieira, 
Filipa Gouveia e Rita Re-
belo criassem a SaveCook. 
Uma aplicação (APP) dis-
ponível para telemóveis e 
tablets (sistemas Android 
e iPhone) que nas primei-
ras 72 horas após o lança-
mento da aplicação teve 
mais de mil downloads e 
que neste momento está a 
chegar aos 5000.
E o que tem de bom esta 
aplicação? João Veloso res-
ponde: “a SaveCook é uma 
plataforma de receitas que 
ajuda a poupar nos super-
mercados. Permite encon-
trar os produtos mais bara-
tos e adicioná-los à lista de 
compras, agilizando assim 
as idas às compras”. 

João Veloso prossegue: 
“a APP permite aceder a 
variadas receitas, parti-
lhá-las e criar novas. Para 
além disso, é possível criar 
um plano semanal e man-
ter uma rotina alimentar 
equilibrada. A mais valia 
comparativamente a todas 
as outras aplicações do 
mercado, é que a SaveCook 
é totalmente gratuita”.
O estudante albicastrense 
explica que as “receitas 
foram introduzidas manu-

almente pelos nossos utili-
zadores e outras pela nossa 
equipa. Os preços são atu-
alizados automaticamente 
por um robô que visita os 
sites dos supermercados 
e verifi ca se estão em pro-
moção ou se houve algum 
desvio no preço”. 
No fundo os quatro alunos 
colocaram a inovação e a 
ciência ao serviço da socie-
dade e os projetos não fi -
cam por aqui: “atualmente 
estamos focados em criar 

uma comunidade à volta 
da aplicação e desenvolver 
uma aplicação que possa 
ser usada diariamente, 
num futuro talvez pos-
samos ter parcerias com 
supermercados de modo 
a fornecer descontos aos 
nossos utilizadores”, revela 
João Veloso.
Mas, há mais. Os quatro 
estudantes têm estado nos 
últimos dias “a desenvolver 
uma nova funcionalidade 
relacionada com planos de 

nutrição e de dietas restri-
tivas. Neste update os uti-
lizadores poderão utilizar 
a aplicação com o intuito 
de controlar as calorias 
consumidas e poder seguir 
à risca a sua dieta”.
A ideia de criarem a APP 
surgiu “numa conversa de 
grupo online. Estávamos a 
falar sobre como o tempo 
que ficaríamos fechados 
em casa poderia ser útil. 
Então, surgiu esta ideia. 
Para além de gostarmos 
de cozinhar, sabíamos que 
se aproximariam tempos 
difíceis. Muita gente iria 
deixar de comer fora e 
teria de se dedicar mais a 

cozinhar em casa”. Deste 
modo, o João o Martim, 
a Filipa e a Rita juntaram 
o útil ao agradável: “para 
além de um vasto leque 
de receitas, decidimos 
disponibilizar também o 
preço dos produtos, para 
ajudar os utilizadores a en-
contrar os supermercados 
que oferecem os melhores 
preços”.
Agora já sabe, se gosta de 
cozinhar e quer comprar 
barato, descarregue a apli-
cação para o seu telemóvel 
ou tablet, através do link 
https://www.save-cook.
com/download. Votos de 
boas degustações.

Os autores da aplicação


