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A1 Apps for Good arranca com primeiro encontro nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/06/2019

Meio: TV Europa Online Autores: António Manuel

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cac20492

 
PaísSociedade Apps for Good arranca com primeiro encontro nos Açores
 
Primeiro encontro regional da 5ª edição do Apps for Good decorre dia 22 de junho, na Escola Básica e
Secundária Tomás de Borba, nos Açores, e vai contar com a presença de vários membros do Governo
Regional.
 
Por António Manuel - masilva@tveuropa.pt 19 Junho 2019 17:03 0 Partilhar no Facebook Apps for
Good arranca com primeiro encontro nos Açores. Foto: DR
 
O primeiro encontro regional da quinta edição do Apps for Good decorre, dia 22 de junho, na Escola
Básica e Secundária Tomás de Borba, nos Açores. Equipas de jovens, entre os 10 e os 18 anos, vão
demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias que
solucionam problemas reais.
 
No encontra participam também vários membros do Governo Regional dos Açores sendo alguns a
integrar o júri, como é o caso de Tiago Leite, Direção Regional da Educação, e Mónica La Cerda da
Direção Regional da Ciência e Tecnologia. Outros, como Miguel Ferreira da Universidade dos Açores,
Luís Leal da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA e Maria Brito Alves da
Galp Energia.
 
Cabe ao júri escolher a melhor solução tecnológica entre as apresentadas pelas cinco equipas que vão
participar no Encontro Regional dos Açores. A equipa selecionada vão estar no Evento Final, no dia 13
de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
 
Nesta fase são as 150 equipas de alunos que participam nos quatro Encontros Regionais: Açores;
Valongo; Oeiras e Madeira. Destes encontram são selecionadas 22 equipas para a final.
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirmou João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
Programa primeiro encontro regional
 
Dia: 22 de junho de 2019
 
Local: Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Terceira, nos Açores
 
Agenda:
 
14h15 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
 
15h00 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos
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15h30 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
 
16h30 - Entrega de Prémio e Encerramento
 
O Apps for Good, que foi lançado pelo CDI Portugal, é um programa que pretende seduzir jovens entre
os 10 e 18 anos e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus
problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tabletes, que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores de todas as áreas
disciplinares e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
No final do programa, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
 
Sugira uma correção Para enviar uma sugestão, por favor faça login ou registe-se.
 
António Manuel
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A3

Competição para resolver problemas sociais chega nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b343bfe

 
Competição para resolver problemas sociais chega nos AçoresA maior competição portuguesa pela
melhor aplicação criada por jovens está de regresso e começa já este sábado. No primeiro encontro
regional da quinta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de
Borba nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias que solucionam problemas reais.
Lançado pelo CDI Portugal, a competição Apps for Good é um programa que pretende cativar jovens e
professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é desenvolver
aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
O encontro contará com vários membros do Governo regional dos Açores, que também participarão
como elementos do júri, como Tiago Leite (Direção Regional da Educação) e Mónica La Cerda (Direção
Regional da Ciência e Tecnologia), Miguel Ferreira (Universidade dos Açores), Luís Leal (Sociedade
para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA) e Maria Brito Alves (Galp Energia). João
Baracho, executivo do CDI Portugal, afirma:
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania"
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. 150 equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros Regionais - Açores,
Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores e alunos têm
acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos. Para apoiar no
desenvolvimento, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala
de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá
ser em regime curricular ou extracurricular.
 
No final do programa, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em
duas fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a
Marketplace e a fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
 
Para mais informações sobre o dia da competição, clique aqui.
 
açores Apps for Good CDI Portugal competição digital marketplace Tecnologia 2019-06-21Pedro
Montijo Partilhar Facebook Twitter Google + LinkedIn
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Competição para resolver problemas sociais chega nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea15a07

 
A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens está de regresso e começa já
este sábado. No primeiro encontro regional da quinta edição do Apps for Good, que decorrerá na
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos
vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias que
solucionam problemas reais.
Lançado pelo CDI Portugal, a competição Apps for Good é um programa que pretende cativar jovens e
professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é desenvolver
aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
Programa:
 
Dia: 22 de junho de 2019
 
Local: Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Terceira (Açores)
 
Agenda:
 
14h15 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
 
15h00 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos
 
15h30 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
 
16h30 - Entrega de Prémio e Encerramento
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A5

Jovens açorianos competem pela criação das melhores "Apps for Good"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: NO Revista Online Autores: Rui Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1b6e130b

 
Jovens açorianos competem pela criação das melhores "Apps for Good"
Os Açores recebem, amanhã dia 22 de junho, o primeiro encontro regional da 5ª edição do Apps for
Good que decorrerá na ilha Terceira, na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, na cidade de
Angra do Heroísmo.
 
O Programa Apps for Good, lançado pelo Center of Digital Inclusion (CDI) Portugal, pretende que os
jovens, entre os 10 e os 18 anos, utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo.
 
João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, afirmou que "o Apps for Good desenvolve a
capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas um fim, na
resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e mais
sustentável e com o digital a favor da cidadania".
 
O encontro contará com vários membros do Governo Regional dos Açores, que também farão parte do
júri, como Tiago Leite, da Direção Regional da Educação e Mónica La Cerda da Direção Regional da
Ciência e Tecnologia, estando igualmente presentes Miguel Ferreira representando a Universidade dos
Açores, Luís Leal da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e Maria Brito Alves da
Galp Energia.
 
Os mesmos escolherão a melhor solução tecnológica, de entre as cinco equipas participantes, que
passará ao evento final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
 
Os concursos decorrerão nos Açores, Valongo, Oeiras e Madeira, contando com um total de 150
equipas participantes, mas apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
No final do programa, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em
encontros regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir ao Marketplace e a fazer
o seu pitch, bem como no evento final, onde são premiadas as melhores soluções.
 
Rui SantosAtualidadeSociedade
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A6

Apps for Good põe jovens a resolver problemas relacionados com a sustentabilidade
do mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Laura Léon

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f4e3a4fd

 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI (Center of Digital Inclusion) Portugal.
 
No próximo sábado os Açores vão receber primeiro encontro regional da quinta edição do Apps for
Good. Esta é uma iniciativa a nível nacional que coloca os jovens de Portugal a utilizarem a tecnologia
para resolverem problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
Esta é a maior competição em Portugal para eleger a melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais.
 
Nos Açores, o primeiro encontro vai decorrer na Escola Básica e Secundária Tomás de Barbosa, com
equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos, que vão mostrar o trabalho que desenvolveram ao longo
do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro vai contar com vários membros do Governo Regional dos Açores, que vão participar
também como elementos do júri, como o Diretor Regional da Educação, Tiago Leite, e a Diretora
Regional da Ciência e Tecnologia, Mónica La Cerda. Também vão estar presentes Miguel Ferreira, da
Universidade dos Açores, Luís Leal, da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores
(SDEA), e Maria Brito Alves, da Galp Energia.
 
O júri vai escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que vai estar no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. São 150 equipas de alunos a participar nos quatro Encontros Regionais, dos
Açores, Valongo, Oeiras e Madeira, e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
Ler mais
 
Laura León
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Apps for Good arranca nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: Fórum Estudante Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5e28939c

 
No primeiro encontro regional da quinta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e
Secundária Tomás de Borba nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais.
 
O encontro contará com vários membros do Governo regional dos Açores, que também participarão
como elementos do júri, como Tiago Leite (Direção Regional da Educação) e Mónica La Cerda (Direção
Regional da Ciência e Tecnologia), estando igualmente presentes Miguel Ferreira (Universidade dos
Açores), Luís Leal (Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA) e Maria Brito
Alves (Galp Energia).
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. 150 equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros Regionais - Açores,
Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
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A8

Competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
arranca nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a5e1bffc

 
Partilhar
Açores recebe o primeiro encontro regional da 5ª edição do Apps for Good, que contará com a
presença de vários membros do governo regional;
 
Programa Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
Lisboa, 19 de junho de 2019 - A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais está de regresso e começa já este sábado. No primeiro encontro
regional da quinta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de
Borba nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas
reais.
 
O encontro contará com vários membros do Governo regional dos Açores, que também participarão
como elementos do júri, como Tiago Leite (Direção Regional da Educação) e Mónica La Cerda (Direção
Regional da Ciência e Tecnologia), estando igualmente presentes Miguel Ferreira (Universidade dos
Açores), Luís Leal (Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA) e Maria Brito
Alves (Galp Energia).
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. 150 equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros Regionais - Açores,
Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
Programa:
 
Dia: 22 de junho de 2019
 
Local: Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Terceira (Açores)
 
Agenda:
 
14h15 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
 
15h00 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos
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15h30 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
 
16h30 - Entrega de Prémio e Encerramento
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
No final do programa, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em
duas fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a
Marketplace e a fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
 
Sobre o CDI
 
O CDI nasceu no Brasil há 24 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
 
Em Portugal o CDI é responsável pelo Apps for Good, Centro de Cidadania Digital e pelo Muda na
Escola.
 
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal
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A10

Escola Básica e Secundária Tomás de Borba acolhe primeiro encontro regional do
"Apps for Good"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b065bfd

 
Partilhar
A Escola Básica e Secundária Tomás de Borba recebe este sábado o 1.º Encontro Regional da quinta
edição do "Apps for Good", uma competição criada com o objetivo de promover a criação de
aplicações por parte de jovens para a resolução de problemas sociais.
 
Esta é a maior competição portuguesa nesta área e junta anualmente várias centenas de jovens entre
os 10 e os 18 anos para, em equipa, utilizarem a tecnologia de modo a combater problemas sociais
concretos, de forma criativa.
 
O júri é constituído por Tiago Leite, da Direção Regional da Educação, Mónica La Cerda, da Direção
Regional da Ciência e Tecnologia, Miguel Ferreira, da Universidade dos Açores, Luís Leal, da Sociedade
para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA, e Maria Brito Alves, da Galp Energia.
 
Este júri vai escolher a melhor aplicação entre as cinco equipas participantes, sendo que a solução
vencedora estará na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 13 de setembro, para o evento final,
que reunirá as melhores 22 equipas de todo o país
 
João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, entidade promotora da "Apps for Good", salientou
que esta competição "desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio, e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania".
 
O Encontro Regional tem início às 14h15 com a receção das equipas de alunos, professores e
convidados, seguindo-se as apresentações pelas equipas de alunos em sessões de três minutos e a
entrega dos prémios aos vencedores.
 
Este Encontro será o corolário de um trabalho que foi sendo desenvolvido pelos alunos e professores
ao longo de todo o ano, com trabalho em sala de aula e com acesso a uma rede de especialistas que
esteve disponível online, numa lógica de orientação colaborativa, que tem tido excelentes resultados.
 
Neste âmbito, é de destacar o facto de duas alunas dos Açores, Catarina Caçador e Beatriz Melo,
terem recebido no ano passado o Prémio do Público no evento final.

Página 10



A11

Competição pela melhor app criada por jovens para resolver problemas sociais
arranca nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2019

Meio: Açores 24Horas Online

URL: https://www.acores24horas.pt/arquivo/90094

 
A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de regresso e começa já este sábado. No primeiro encontro regional da quinta edição do
Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba nos Açores, equipas de
jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. 150 equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros Regionais , Açores,
Valongo, Oeiras e Madeira , e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania”, afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
20/06/2019 16:52:41
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A Escola Básica e Secundária Tomás 
de Borba recebe hoje o 1.º Encontro 
Regional da quinta edição do “Apps for 
Good”, uma competição criada com o 
objectivo de promover a criação de apli-
cações por parte de jovens para a reso-
lução de problemas sociais.

Esta é a maior competição portu-
guesa nesta área e junta anualmente 
várias centenas de jovens entre os 10 e 
os 18 anos para, em equipa, utilizarem 
a tecnologia de modo a combater pro-
blemas sociais concretos, de forma cria-
tiva.

O júri é constituído por Tiago Lei-
te, da Direcção Regional da Educação, 
Mónica La Cerda, da Direcção Regional 
da Ciência e Tecnologia, Miguel Ferreira, 
da Universidade dos Açores, Luís Leal, 
da Sociedade para o Desenvolvimento 
Empresarial dos Açores – SDEA, e Ma-
ria Brito Alves, da Galp Energia.

Este júri vai escolher a melhor apli-
cação entre as cinco equipas participan-
tes, sendo que a solução vencedora es-
tará na Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa, a 13 de Setembro, para o 
evento final, que reunirá as melhores 
22 equipas de todo o país.

João Baracho, Director executivo 
do CDI Portugal, entidade promotora 
da “Apps for Good”, salientou que esta 
competição “desenvolve a capacidade 
criativa e inovadora dos jovens, sendo a 
tecnologia um meio, e não apenas um 

fim, na resolução de problemas e de 
causas sociais que permitam criar uma 
sociedade mais cívica e mais sustentável 
e com o digital a favor da cidadania”.

O Encontro Regional tem início 
às 14h15 com a recepção das equipas 
de alunos, professores e convidados, 
seguindo-se as apresentações pelas 

equipas de alunos em sessões de três 
minutos e a entrega dos prémios aos 
vencedores.

Este Encontro será o corolário de 
um trabalho que foi sendo desenvolvi-
do pelos alunos e professores ao longo 
de todo o ano, com trabalho em sala de 
aula e com acesso a uma rede de espe-

cialistas que esteve disponível online, 
numa lógica de orientação colaborativa, 
que tem tido excelentes resultados.

Neste âmbito, é de destacar o facto 
de duas alunas dos Açores, Catarina 
Caçador e Beatriz Melo, terem recebido 
no ano passado o Prémio do Público no 
evento final.

Escola Tomás de Borba acolhe hoje primeiro 
encontro regional do “Apps for Good”
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Apps para resolver 
problemas sociais 
Os Açores recebem neste sábado o 
primeiro encontro da 5.3  edição do 
Apps for Good, uma iniciativa em 
que jovens, entre os 10 e os 18 
anos, competem pela melhor apli-
cação criada para resolver proble-
mas sociais reais. Ao todo partici-
pam 150 equipas, em quatro en-
contros regionais. 
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Decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba nos Açores equipas de
jovens entre os 10 e os 18 anos
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=28811516

 
Competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais arranca nos
Açores
 
Açores recebe o primeiro encontro regional da 5ª edição do Apps for Good, que contará com a
presença de vários membros do governo regional;
Programa Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de regresso e começa já este sábado. No primeiro encontro regional da quinta edição do
Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba nos Açores, equipas de
jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro contará com vários membros do Governo regional dos Açores, que também participarão
como elementos do júri, como Tiago Leite (Direção Regional da Educação) e Mónica La Cerda (Direção
Regional da Ciência e Tecnologia), estando igualmente presentes Miguel Ferreira (Universidade dos
Açores), Luís Leal (Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA) e Maria Brito
Alves (Galp Energia).
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. 150 equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros Regionais - Açores,
Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
Programa:
 
Dia: 22 de junho de 2019
 
Local: Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Terceira (Açores)
 
Agenda:
 
14h15 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
 
15h00 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos

Página 14



 
15h30 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
 
16h30 - Entrega de Prémio e Encerramento
 
Anúncios
 
correioinsular
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Escola Tomás de Borba acolhe I Encontro do "Apps for Good"
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A Escola Básica e Secundária Tomás de Borba recebe este Sábado o 1.º Encontro Regional da quinta
edição do "Apps for Good", uma competição criada com o objectivo de promover a criação de
aplicações por parte de jovens para a resolução de problemas sociais.
 
Esta é a maior competição portuguesa nesta área e junta anualmente várias centenas de jovens entre
os 10 e os 18 anos para, em equipa, utilizarem a tecnologia de modo a combater problemas sociais
concretos, de forma criativa.
 
O júri é constituído por Tiago Leite, da Direcção Regional da Educação, Mónica La Cerda, da Direcção
Regional da Ciência e Tecnologia, Miguel Ferreira, da Universidade dos Açores, Luís Leal, da Sociedade
para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA, e Maria Brito Alves, da Galp Energia.
 
Este júri vai escolher a melhor aplicação entre as cinco equipas participantes, sendo que a solução
vencedora estará na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 13 de Setembro, para o evento
final, que reunirá as melhores 22 equipas de todo o país
 
João Baracho, Director executivo do CDI Portugal, entidade promotora da "Apps for Good", salientou
que esta competição "desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio, e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania".
 
O Encontro Regional tem início às 14h15 com a recepção das equipas de alunos, professores e
convidados, seguindo-se as apresentações pelas equipas de alunos em sessões de três minutos e a
entrega dos prémios aos vencedores.
 
Este Encontro será o corolário de um trabalho que foi sendo desenvolvido pelos alunos e professores
ao longo de todo o ano, com trabalho em sala de aula e com acesso a uma rede de especialistas que
esteve disponível online, numa lógica de orientação colaborativa, que tem tido excelentes resultados.
Duas alunas dos Açores, Catarina Caçador e Beatriz Melo, receberam em 2018 o Prémio do Público no
evento final.
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Escola Tomás de Borba acolhe 
I Encontro do “Apps for Good”

A Escola Básica e Secundária Tomás de Borba re-
cebe este Sábado o 1.º Encontro Regional da quinta edi-
ção do “Apps for Good”, uma competição criada com o 
objectivo de promover a criação de aplicações por parte 
de jovens para a resolução de problemas sociais. 

 Esta é a maior competição portuguesa nesta área e 
junta anualmente várias centenas de jovens entre os 10 
e os 18 anos para, em equipa, utilizarem a tecnologia 
de modo a combater problemas sociais concretos, de 
forma criativa.

 O júri é constituído por Tiago Leite, da Direcção 
Regional da Educação, Mónica La Cerda, da Direcção 
Regional da Ciência e Tecnologia, Miguel Ferreira, da 
Universidade dos Açores, Luís Leal, da Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial dos Açores – SDEA, e 
Maria Brito Alves, da Galp Energia.

 Este júri vai escolher a melhor aplicação entre as 
cinco equipas participantes, sendo que a solução vence-
dora estará na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lis-
boa, a 13 de Setembro, para o evento final, que reunirá 
as melhores 22 equipas de todo o país

 João Baracho, Director executivo do CDI Portu-
gal, entidade promotora da “Apps for Good”, salientou 
que esta competição “desenvolve a capacidade criativa 
e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um meio, 
e não apenas um fim, na resolução de problemas e de 
causas sociais que permitam criar uma sociedade mais 
cívica e mais sustentável e com o digital a favor da ci-
dadania”.

 O Encontro Regional tem início às 14h15 com a 
recepção das equipas de alunos, professores e convida-
dos, seguindo-se as apresentações pelas equipas de alu-
nos em sessões de três minutos e a entrega dos prémios 
aos vencedores.

Este Encontro será o corolário de um trabalho que 
foi sendo desenvolvido pelos alunos e professores ao 
longo de todo o ano, com trabalho em sala de aula e 
com acesso a uma rede de especialistas que esteve dis-
ponível online, numa lógica de orientação colaborativa, 
que tem tido excelentes resultados. Duas alunas dos 
Açores, Catarina Caçador e Beatriz Melo, receberam 
em 2018 o Prémio do Público no evento final.
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Primeiro encontro regional 
do "Apps for Good" 
A Escola Básica e Secundária 
Tomás de Borba recebe hoje o 
1.2 Encontro Regional da quin-
ta edição do "Apps for Good", 
uma competição criada com o 
objetivo de promover a criação 
de aplicações por parte de jo-
vens para a resolução de pro-
blemas sociais. 

Esta é a maior competição 
portuguesa nesta área e junta 
anualmente várias centenas de 
jovens entre os 10 e os 18 anos 
para, em equipa, utilizarem a 
tecnologia de modo a combater 
problemas sociais concretos, de 
forma criativa. 

O júri é constituído por Tia-

  

go Leite, da Direção Regional 
da Educação, Mónica La Cerda, 
da Direção Regional da Ciência 
e Tecnologia, Miguel Ferreira, 
da Universidade dos Açores, 
Luís Leal, da Sociedade para o 
Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores - SDEA, e Maria Bri-
to Alves, da Galp Energia. 

Este júrivai escolher a melhor 
aplicação entre as cinco equipas 
participantes, sendo que a so-
lução vencedora estará na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa, a 13 de setembro, para 
o evento final, que reunirá as 
melhores 22 equipas de todo o 
país. • PO 
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Competição para resolver problemas sociais chega aos Açores
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Competição para resolver problemas sociais chega aos AçoresA maior competição portuguesa pela
melhor aplicação criada por jovens está de regresso e começa já este sábado. No primeiro encontro
regional da quinta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Tomás de
Borba, nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias que solucionam problemas reais.
Lançado pelo CDI Portugal, a competição Apps for Good é um programa que pretende cativar jovens e
professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é desenvolver
aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
O encontro contará com vários membros do Governo regional dos Açores, que também participarão
como elementos do júri, como Tiago Leite (Direção Regional da Educação) e Mónica La Cerda (Direção
Regional da Ciência e Tecnologia), Miguel Ferreira (Universidade dos Açores), Luís Leal (Sociedade
para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores - SDEA) e Maria Brito Alves (Galp Energia). João
Baracho, executivo do CDI Portugal, afirma:
 
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável e com o digital a favor da cidadania."
 
O júri irá escolher a melhor solução tecnológica, entre as cinco equipas que vão participar no Encontro
Regional dos Açores, que estará no Evento Final, no dia 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa. Cento e cinquenta equipas de alunos vão participar nos quatro Encontros
Regionais - Açores, Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores e alunos têm
acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos. Para apoiar no
desenvolvimento, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala
de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá
ser em regime curricular ou extracurricular.
 
No final do programa, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em
duas fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a
Marketplace e a fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
 
Para mais informações sobre o dia da competição, clique aqui.
 
açores Apps for Good CDI Portugal competição digital marketplace Tecnologia 2019-06-21Pedro
Montijo Partilhar Facebook Twitter Google + LinkedIn
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Aplicação SOS Animal vence 
encontro Apps For Good

A Escola Profissional da Ribeira Gran-
de participou no Encontro Regional Apps 
For Good, tendo sido escolhida como 
finalista e representante dos Açores na fi-
nal nacional que irá decorrer em Setem-
bro, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa.

A equipa constituída por cinco 
formandos (Artur Sousa, Vera Melo, 
Rodrigo Pimentel, João Caçador e 
Rodrigo Botelho), orientados pelo forma-
dor Ricardo Mousinho, apresentou uma 

aplicação denominada SOS Animais, a 
qual foi considerada pelo júri de grande 
qualidade e utilidade para a comunidade, 
sendo, pois, esta a própria filosofia do pro-
jecto Apps for Good. Durante o MarkPla-
ce, foram apresentadas sugestões e melho-
ramentos que poderão ser implementados 
na App SOS Animais, de forma a melhorá-
la. Segundo avançou a escola em comuni-
cado, a equipa está motivada e já começou 
a preparar a sua participação na final na-
cional que irá decorrer a 13 de Setembro.

Página 20


