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o evento decorreu 
na Francisco Fran-
co e contou com a 
participação de 10 
equipas de jovens. 
o Programa «apps 
for good» preten-
de que jovens uti-
lizem a tecnolo-
gia para resolver 
problemas relacio-
nados com a sus-
tentabilidade do 
mundo. 

O arquipélago da 
Madeira recebeu, 
pela segunda vez, 
a maior competi-
ção nacional pela 

melhor aplicação criada por 
jovens para resolver proble-
mas sociais. No quarto e últi-
mo Encontro Regional da 5ª 
Edição do «Apps for Good», 
que decorreu na Escola Secun-
dária Francisco Franco, parti-
ciparam 10 equipas de jovens 
entre os 10 e os 18 anos, que 
demonstraram o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano 

letivo, apresentando as suas 
ideias (Apps) que solucionam 
problemas reais. As equipas 
de alunos que participaram 
neste Encontro Regional da 
5ª edição do programa fize-
ram um Pitch de 3 minutos 
para o júri e apresentaram-
se a público num Marketpla-
ce e, no final, o júri escolheu a 
melhor solução tecnológica (1) 
que estará no Evento Final, no 
dia 13 de setembro, na Funda-
ção Calouste Gulbenkian em 
Lisboa. 

150 equipas de alunos par-
ticipam nos quatro Encontros 
Regionais – Açores, Valongo, 
Oeiras e Madeira – e apenas 
22 equipas serão escolhidas 
para a final.

João Baracho, diretor exe-
cutivo do CDI, referiu: “A 
Madeira volta a receber o 
Apps for Good pelo segun-
do ano consecutivo, o que 
demonstra a importância e 
relevância que este programa 
tem a nível nacional, no sen-
tido em que promove e aju-
da a desenvolver a capacidade 
criativa dos nossos jovens, uti-
lizando a tecnologia como um 
meio para resolver problemas 
e causas sociais”.

Lançado pelo CDI Portugal, 
o «Apps for Good» é um pro-
grama 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, cola-
borativo e prático. 

O objetivo do programa é 
desenvolver aplicações (apps) 
para smartphones e tablets 
que possam contribuir para a 
resolução de problemas rela-
cionados com a sustentabili-
dade do mundo em que vive-
mos. A operacionalização do 
programa decorre ao longo 
do ano letivo, onde professo-
res (de todas as áreas disci-
plinares) e alunos têm aces-
so 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 curricu-
lar ou extracurricular.

No final do programa, as 
escolas poderão optar por 
participar na competição que 
está dividida em duas fases: 
Encontros Regionais – semi-
finais em que todos os alunos 
são convidados a ir a Marke-
tplace e a fazer o seu pitch 
– e Evento Final – onde são 
premiadas as melhores solu-
ções. n

«aPPs For good» 
Para resoLver 
ProBLemas sociais
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O candidato do PS à presidência do Governo Regional foi o orador convidado para o jantar/palestra de Transmissão de Tarefas do Ano 
Rotário 2019-2020, onde apresentou as «Propostas para a Madeira», focando as suas prioridades. Em declarações ao «Tribuna», Paulo 
Cafôfo garante a ligação por “ferry” entre a Madeira e o Continente durante todas as semanas do ano, alargando o subsídio de mobilidade 
ao transporte marítimo, e com escala em Lisboa. Cafôfo também diz que «a Saúde não pode esperar». E, para a Educação, deixa o 
compromisso da gratuitidade do ensino até ao 12º ano de escolaridade (manuais escolares, alimentação e transporte). | Pág. 4 a 6

PS RECuA PARA 
“EviTAR vERGOnhA”
A Assembleia da República aprovou um novo modelo de 
subsídio de mobilidade. A medida, deverá entrar em vigor no 
início do próximo ano e faz com que residentes e estudantes 
madeirenses passem a pagar apenas o valor estabelecido para 
as viagens aéreas entre a Madeira e o Continente. | Pág. 8 a 11

ARMAS RETOMA LiGAçãO MARíTiMA
| Pág. 32

ExPOSiçãO 
SOLAR 
AuMEnTA 
RiSCO 
OCuLAR | Pág. 12

“POLíTiCAS dE PROxiMidAdE” 
nA ExPOMAdEiRA | Pág. 7

«PuLGA 
ATRáS dA 
ORELhA» 
SObE AO 
PALCO nO 
TEATRO | Pág. 18

«APPS fOR 
GOOd» PARA 
PRObLEMAS 
SOCiAiS | Pág. 20

SdM ASSinALA EvOLuçãO 
POSiTivA dO CinM 

| Pág. 22

CAMinhAdA 
LiTERáRiA 
nO CR28
| Pág. 28 e 29

funChAL 
nAS 7 
MARAviLhAS 
dE 
PORTuGAL 
| Pág. 30

fRACTAL: uM PROjETO “iRREvEREnTE E úniCO” nO funChAL
| Pág. 18

CLubE dE 
hiSTóRiA dA 
fRAnCiSCO 
fRAnCO LEvA 
ALunOS A 
fRAnçA | Pág. 21

«Temos de PreParar a região 
Para a Próxima década»
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A3 Nas bancas a edição 1023 do Tribuna da Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2019

Meio: Tribuna da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a65ba1ec

 
Temos de preparar a Região para a próxima década
 
O candidato do PS à presidência do Governo Regional foi o orador convidado para o jantar/palestra de
Transmissão de Tarefas do Ano Rotário 2019-2020, onde apresentou as  Propostas para a Madeira ,
focando as suas prioridades. Em declarações ao  Tribuna , Paulo Cafôfo garante a ligação por "ferry"
entre a Madeira e o Continente durante todas as semanas do ano, alargando o subsídio de mobilidade
ao transporte marítimo, e com escala em Lisboa. Cafôfo também diz que  a Saúde não pode esperar .
E, para a Educação, deixa o compromisso da gratuitidade do ensino até ao 12º ano de escolaridade
(manuais escolares, alimentação e transporte).
 
ARMAS retoma ligação marítima
 
O Armas retomou, no passado dia 8, a ligação marítima entre a Região Autónoma e Portimão.
 
"Políticas de proximidade" na Expomadeira
 
A Autarquia do Funchal fez-se representar, uma vez mais, na Expomadeira, a maior feira de atividades
económicas da Madeira, desta feita com um stand dedicado à Loja do Munícipe do Funchal e às
políticas de proximidade promovidas pelo Município.
 
PS recua para "evitar vergonha"
 
A Assembleia da República aprovou um novo modelo de subsídio de mobilidade. A medida, deverá
entrar em vigor no início do próximo ano e faz com que residentes e estudantes madeirenses passem
a pagar apenas o valor estabelecido para as viagens aéreas entre a Madeira e o Continente.
 
FRACTAL: um projeto "irreverente e único" no Funchal
 
O Festival  Fractal Funchal Fest  irá se realizar entre os dias 10 e 17 de julho, no centro histórico do
concelho do Funchal. Na ocasião da apresentação, que foi feita pela Vereadora Madalena Nunes,
estiveram presentes Carolina Caldeira e Vicente Spínola, responsáveis pelo projeto que antecipa um
programa cultural de cinema, musica, arte e literatura.
 
SDM assinala evolução positiva do CINM
 
O balanço da SDM sobre a evolução do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) no
primeiro semestre de 2019 permite concluir que a praça de negócios madeirense tem revelado
capacidade de resistência face à incerteza de que é alvo, gerada na sequência do procedimento de
investigação aberto pela Comissão Europeia.
 
Funchal nas 7 Maravilhas de Portugal
 
A Cidade do Funchal está em destaque nas 7 Maravilhas com seleção de doces tradicionais.
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As 7 Maravilhas tem vindo, desde 2007, a divulgar e comunicar experiências e símbolos que
caracterizam a identidade portuguesa, entre elas os sete monumentos mais relevantes do património
edificado português, as sete maravilhas da natureza, gastronomia, e ainda aldeias e praias
portuguesas de relevo.
 
Caminhada Literária no CR28
 
Realizou-se a primeira Caminhada Literária organizada pela Associação do Caminho Real da Madeira.
Com origem no Paul da Serra, os 70 caminheiros participantes percorreram 10 km do Caminho Real
28, em sentido descendente até à Ponta do Sol, com acompanhamento literário a cargo do escritor
madeirense Cristiano Pestana.
 
Pulga Atrás da Orelha  sobe ao palco no Teatro
 
O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco da comédia de portas  Pulga atrás da orelha , que poderá
ser apreciado de 16 a 25 de julho (às 21 horas), apenas no dia 21 às 16 horas.
 
Apps for Good  para problemas sociais
 
O evento decorreu na Francisco Franco e contou com a participação de 10 equipas de jovens.
 
O Programa  Apps for Good  pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
Exposição solar aumenta risco ocular
 
Com a chegada do verão e consequente subida da intensidade da luz solar e dos raios ultravioleta
(raios UV), é de conhecimento geral os cuidados especiais que devemos ter com a pele mas nem
todos estão sensibilizados para os cuidados a ter com a visão. "Os cuidados com a visão também
devem ser redobrados, de forma a evitar lesões oculares que podem ter graves consequências a curto
e a longo prazo", alerta a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO).
 
Clube de História da Francisco Franco leva alunos a França
 
O Clube de História da Escola Secundária Francisco Franco, coordenado pelos professores Olavo
Teixeira e Rosa Marques, iniciou, nesta terça-feira, uma verdadeira viagem de sonho até França com
57 participantes que se prolonga até ao próximo dia 15.
 
Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2
EUR.
 
assinaturas@tribunadamadeira.pt
 
Tribuna da Madeira
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A Escola Profissional da Ribeira Gran-
de participou no Encontro Regional 
Apps For Good, tendo sido escolhida 
como finalista e representante dos 
Açores na final nacional a decorrer 
em setembro na Fundação Calouste 
Gulbenkian em Lisboa.
A equipa constituída por cinco forman-
dos, Artur Sousa, Vera Melo, Rodrigo 
Pimentel, João Caçador e Rodrigo 
Botelho, orientados pelo formador 
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 pró-
pria filosofia do projeto Apps for Good.
Durante o MarkPlace foram apresen-
tadas sugestões e melhoramentos 
que poderão ser implementados na 
App SOS Animais, de forma a melho-
rá-la.

Escola Profissional da Ribeira Grande

Formandos vencem 
Encontro Regional Apps For Good

A equipa está motivada e já começou 
a preparar a sua participação na final 
nacional que irá decorrer a 13 de se-
tembro.
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Maior competição nacional 
de aplicações arranca na Madeira 

Evento decorre na Escola Francisco Franco. 

ERICA FRANCO 
efranco@dnotícias.pt 

É já hoje que a Madeira recebe, 
pela segunda vez consecutiva, a 
maior competição nacional pela 
melhor aplicação criada por jovens 
para resolver problemas sociais. 

Para João Baracho, director exe-
cutivo do CDI, isto "que demonstra 
a importância e relevância que este 
programa tem a nível nacional, no 
sentido em que promove e ajuda a 
desenvolver a capacidade criativa 
dos nossos jovens, utilizando a tec-
nologia como um meio para resol-
ver problemas e causas sociais". 

No quarto e último Encontro Re-
gional da 5.a  Edição do `Apps for  

Good', que decorrerá na Escola Se-
cundária Francisco Franco, no 
Funchal, 10 equipas de jovens entre 
os 10 e os 18 anos vão participar e 
demonstrar o trabalho desenvolvi-
do ao longo do ano lectivo, apresen-
tando as suas ideias ('apps') que so-
lucionam problemas reais. 

O encontro contará com a pre-
sença do director regional de Edu-
cação, Marco Gomes, e com um júri 
constituído por representantes dos 
apoiantes e parceiros do programa, 
como: José Augusto Martins (Di-
recção Regional da Educação da 
Madeira), Eduardo Marques e Leo-
nel Nóbrega (Universidade da Ma-
deira), João Pereira (ANPRI), Ema-
nuel Oliveira (Escola Ângelo Au-

  

gusto da Silva) e Francisco Viana, 
em representação da Galp, um dos 
principais parceiros do programa. 

As1.0 equipas de alunos que par-
ticipam neste encontro irão fazer 
urna apresentação de três minutos 
para o júri e vão apresentar-se a pú-
blico num `nuu-ketplace' e, no final, 
o júri irá escolher a melhor solução 
tecnológica que estará no evento fi-
nal, a decorrer no dia 13 de Setem-
bro, na Fundação Calouste Gul-
benkian, em Lisboa. 

São as 150 equipas de alunos 
que vão participar nos quatro En-
contros Regionais - Açores, Va-
longo, Oeiras e Madeira - e ape-
nas 22 equipas serão escolhidas 
para a final. 
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SOS Adolescência vence encontro regional da ´Apps for Good´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2019

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68a306ac

 
Equipa do Externato da Apresentação de Maria estará presente na final do concurso, que se realiza em
Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
 
Alunos do oitavo ano do Externato da Apresentação de Maria venceram as distinções do júri e do
público, para melhor solução tecnológica, no quarto Encontro Regional da competição 'Apps for Good'.
O evento decorreu, esta tarde, na Escola Secundária Francisco Franco. A equipa 'El Trio', representada
pelos alunos Hugo Oliveira e Luís Falcão, apresentou uma aplicação que pretende ajudar as crianças
vítimas de 'bullying' a entrar em contacto com um psicólogo, "de forma anónima e sem gastar um
cêntimo", explica Hugo. Márcia Santos, a professora responsável, lembra que o caminho até aqui
envolveu "muitos avanços e recuos, persistência e ajuda mútua". Participaram na sessão sete equipas.
Cinco do oitavo ano do Externato da Apresentação de Maria e duas do sétimo da Escola Básica e
Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava. Os outros concorrentes mostraram ideias
relacionadas com a actividade física, o ambiente, a solidariedade, os animais e o estudo. O júri era
composto por membros da Direcção Regional da Educação, da Universidade da Madeira, da Associação
Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e da Galp. Jorge Carvalho, secretário regional da
educação, marcou presença no evento. Assinala o contributo do projecto para a capacitação "dos
alunos e professores para a lógica do trabalho em equipa e dos processo facilitadores que a tecnologia
hoje possibilita". "Vamos entrar na sexta edição da competição e as inscrições estão abertas. Cabe
agora a todos os alunos, professores, convidados, Direcção Regional da Educação e todos os presentes
fazer com que a Madeira vá aumentando o número de escolas participantes", exorta João Baracho,
director executivo do Center of Digital Inclusion (CDI). "Os trabalhos que saem daqui são sempre
fantásticos", acrescenta. O que é a 'Apps for Good'? Lançado pela organização não-governamental
CDI, o 'Apps for Good' é um programa internacional que pretende desafiar jovens dos 10 aos 18 anos
e professores de todas as áreas disciplinares a criar aplicações para smartphones e tablets. O
objectivo é dar resposta a problemas da sociedade, relacionados com a sustentabilidade. A Madeira
recebeu a competição pelo segundo ano consecutivo. Este foi o quarto e último Encontro Regional,
depois do certame ter passado pelos Açores, Valongo e Oeiras. Na final, que decorre no dia 13 de
Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), estarão presentes 22 equipas e será distinguida
a melhor solução tecnológica.
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TECNOLOGIA 

Encontro 
Regional 
AppsForGood 

A Escola Secundária de Fran-
cisco Franco acolhe hoje a ses-
são de abertura do II Encontro 
Regional AppsForGood. Uma ce-
rimónia que está agendada para 
as 14h30 e que conta com a pre-
sença do secretário regional de 
Educação, Jorge Carvalho. 

O AppsForGood é um movi-
mento tecnológico educativo no 
qual professores e alunos traba-
lham em equipa para darem res-
posta a questões relevantes do 
seu quotidiano através da cria-
ção de apps para smartphones 
ou tablets. Trata-se de uma ini-
ciativa da Secretaria Regional 
de Educação, através do pro-
jeto Ambientes Inovadores de 
Aprendizagem, da Direção Re-
gional de Educação (DRE). 
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SOS Adolescência premiada duplamente em evento de aplicações desenvolvidas por
alunos
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Antes de saberem quem era o vencedor, todas os alunos que participaram na competição reuniram-
se, quase em ambiente de feira tecnológica, para mostrarem a alunos, professores, pais e visitantes,
todo o trabalho que desenvolveram durante este ano letivo.
 
A aplicação SOS Adolescência desenvolvida por Luís Falcão, de 13 anos, e Hugo Oliveira, de 14 anos,
alunos do Externato Apresentação de Maria, venceu a fase regional do evento Apps for Good.
 
Os alunos vão agora a 13 de setembro à fase nacional, em Lisboa, onde vão estar presentes 22
equipas de todo o país.
 
"A Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI, instituição que
organiza o evento.
 
Durante o evento desta terça-feira, que se realizou na Escola Secundária Francisco Franco, sete
equipas mostraram durante um pitch de três minutos o que valiam perante os jurados.
 
O júri, composto por José Augusto Martins, da Direção Regional de Educação, Eduardo Marques e
Leonel Nóbrega, da Universidade da Madeira, João Pereira, da Associação Nacional de Professores de
Informática (ANPRI), Emanuel Oliveira, da Escola Ângelo Augusto da Silva, e Francisco Viana,
representante da Galp, um dos principais parceiros do programa.
 
Antes de saberem quem era o vencedor, todas os alunos que participaram na competição reuniram-
se, quase em ambiente de feira tecnológica, para mostrarem a alunos, professores, pais e visitantes,
todo o trabalho que desenvolveram durante este ano letivo.
 
O representante da Galp, Francisco Viana, anunciou em primeiro lugar o vencedor da fase regional, e,
em seguida, o Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, anunciou o vencedor do público. O dia foi
vitorioso para a equipa do SOS Adolescência, com uma aplicação que pretende combater o bullying
nas escolas, através de um chat com um psicólogo, ou por videochamada.
 
O Externato Apresentação de Maria apresentou cinco equipas, sendo que as outras duas vinham da
Ribeira Brava.
 
O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, sublinhou que "o projeto visa criar as condições
para que professores, alunos e toda a comunidade escolar possa estar desperta para toda esta lógica
que também vai chegando às escolas através da tecnologia e da digitalização".
 
Jorge Carvalho destacou ainda que esses ambientes têm vindo a ser melhorados nas escolas da
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Região, "não só com a renovação do parque informático, ou com a utilização dos manuais digitais já
no proximo ano letivo, e até com os clubes de programação e robótica".
 
Ler mais
 
Laura León
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PSD visita Expomadeira O grupo parlamentar do PSD visita, pelas 18 horas, a Expo Madeira, que está
a decorrer no Estádio do Marítimo. CDS aborda pequenas e médias empresas O CDS-PP Madeira
aborda assuntos relacionados com as pequenas e médias empresas, em particular as que estão
ligadas ao comércio, no âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de Setembro. Às 11
horas, no início da Rua de Fernão de Ornelas, Funchal, no sentido Largo do Phelps - Mercado dos
Lavradores, serão prestadas declarações à comunicação social. 'Tribuna Pública sobre os problemas no
Sector da Saúde' A CDU/Madeira organiza, pelas 17h30, uma 'Tribuna Pública sobre os problemas no
Sector da Saúde', na Rua Fernão Ornelas, junto ao Largo do Phelps, no Funchal, às 17h30, onde
participará Edgar Silva, Coordenador Regional e cabeça de lista da CDU às próximas Eleições
Regionais. Presidente da CMF visita Expomadeira Pelas 18h30, o Presidente da Câmara Municipal do
Funchal, Miguel Silva Gouveia e o restante executivo municipal visita Expomadeira, no Estádio dos
Barreiros. A autarquia estará novamente representada este ano no evento, desta vez, com um stand
demonstrativo da Loja do Munícipe do Funchal. Apresentação da 16.ª Regata de Canoas Tradicionais
da Madeira Às 10 horas, no Centro Náutico de São Lazaro, sito à Avenida Sá Carneiro, acontece a
apresentação da 16.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, uma organização conjunta entre a
CMF, a Associação Regional de Canoagem da Madeira e a Associação da Madeira de Desporto para
Todos. O vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira, estará presente na ocasião. 3ª Comissão
Permanente de Recursos Naturais e Ambiente Realiza-se, pelas 10 horas, a reunião da 3ª Comissão
Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, na Assembleia Legislativa da Madeira. E, pelas 17
horas, terá lugar a 5ª comissão especializada permanente de Saúde e Assuntos Sociais. 'Apps for
Good' na Francisco Franco Às 14 horas, realiza-se a 'Apps for Good', na Escola Secundária Francisco
Franco. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa. Refira-se que
o 'AppsForGood0 é um movimento tecnológico educativo no qual professores e alunos trabalham em
equipa para darem resposta a questões relevantes do seu quotidiano através da criação de apps para
smartphones ou tablets. USAM promove conferência de imprensa A USAM promove, pelas 14 horas,
uma conferência de imprensa, onde será abordado o programa pró-família. A iniciativa acontece junto
à Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais. Apresentação do 'Zoom Igest Rali Do Faial' Pelas
19 horas, ocorre a apresentação do 'Zoom Igest Rali Do Faial', na Casa do Povo do Faial. Apresentação
III temporada do 'MUDAS.HOTsummer' A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço,
estará presente, pelas 11.30 horas, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na
Calheta, numa conferência de imprensa destinada a apresentar o programa da III temporada do
'MUDAS.HOTsummer'. Sessão de networking na Expomadeira No âmbito das actividades programadas
para o stand do Governo Regional da Madeira na Expomadeira está prevista para esta terça-feira, dia
9 de Julho, a partir das 18h30, uma sessão de networking para empreendedores e visitantes daquele
evento que está a decorrer no Complexo Desportivo do Marítimo até ao próximo domingo.
 
Sandra S. Gonçalves
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Programa 'Apps for Good' pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo
 
É já amanhã (dia 9 de Julho) que a Madeira irá receber, pela segunda vez consecutiva, a maior
competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. Para
João Baracho, director executivo do CDI, isto "que demonstra a importância e relevância que este
programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda a desenvolver a capacidade
criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para resolver problemas e causas
sociais". No quarto e último Encontro Regional da 5.ª Edição do 'Apps for Good', que decorrerá na
Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, 10 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão
participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias
('apps') que solucionam problemas reais. O encontro contará com a presença do director regional de
Educação, Marco Gomes, e com um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do
programa, como: José Augusto Martins (Direcção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques
e Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo
Augusto da Silva) e Francisco Viana, em representação da Galp, um dos principais parceiros do
programa. As 10 equipas de alunos que participam neste encontro irão fazer uma apresentação de
três minutos para o júri e vão apresentar-se a público num 'marketplace' e, no final, o júri irá escolher
a melhor solução tecnológica que estará no evento final, a decorrer no dia 13 de Setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. São as 150 equipas de alunos que vão participar nos
quatro Encontros Regionais - Açores, Valongo, Oeiras e Madeira - e apenas 22 equipas serão
escolhidas para a final.
 
Erica Franco
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O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, terça-feira (9 de Julho), pelas
14h30, no II Encontro Regional AppsForGood, que terá lugar na Escola Secundária de Francisco
Franco. O AppsForGood é um movimento tecnológico educativo no qual professores e alunos
trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu quotidiano através da criação
de apps para smartphones ou tablets. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação,
através do projecto Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direcção Regional de Educação
(DRE). Este encontro tem como destinatários os directores de estabelecimentos de educação e de
ensino, membros dos conselhos executivos, professores responsáveis pelos projectos SeguraNet,
professores TIC, professores de Informática, coordenadores TIC e coordenadores de projectos da
responsabilidade da Secretaria Regional de Educação
 
Sandra S. Gonçalves
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A Madeira vai receber, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais. No quarto e último Encontro Regional da 5ª Edição do
Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, 10 equipas de
jovens entre os 10 e os 18 anos vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano
letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro tem lugar esta terça-feira, 9 de julho, e conta com a presença do diretor regional de
Educação, Marco Gomes, e com um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do
programa, como José Augusto Martins (Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e
Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo
Augusto da Silva) e Francisco Viana, em representação da Galp, um dos principais parceiros do
programa, que conta já com um histórico consolidado de apoio a projetos educativos que tenham
como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações
Unidas.
 
As 10 equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer
um Pitch de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica (1) 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.
 
Henrique Correia
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O programa Apps for Good pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo
 
O arquipélago da Madeira vai receber, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.
 
No quarto e último Encontro Regional da 5.ª Edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola
Secundária Francisco Franco, no Funchal, dez equipas de jovens entre os dez e os 18 anos vão
participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
(apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro contará com a presença do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri
constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projetos educativos que tenham como base os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As dez equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer
um Pitch de três minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica 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 Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
 
IT Insight

Página 15



A16

Maior competição de aplicações criadas por jovens acontece amanhã na Madeira
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A Madeira vai receber, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais. Acontece amanhã, 9 de julho, a partir das 14h00 na
Escola Secundária Francisco Franco.
 
No quarto e último Encontro Regional da 5ª Edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola
Secundária Francisco Franco, no Funchal, 10 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão participar
e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que
solucionam problemas reais.
 
O encontro contará com a presença do diretor regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri
constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projetos educativos que tenham como base os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As 10 equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer
um 'pitch' de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica (1) 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 Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
 
Veja o programa:
 
Dia: 9 de julho de 2019
 
Local: Escola Secundária Francisco Franco (Funchal)
 
Agenda:
 
14h00 - Receção das equipas de alunos e professores;
 
14h30 - 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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O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, terça-feira (9 de julho), pelas
14h30m, no II Encontro Regional AppsForGood, que terá lugar na Escola Secundária de Francisco
Franco.
 
O AppsForGood é um movimento tecnológico educativo no qual professores e alunos trabalham em
equipa para darem resposta a questões relevantes do seu quotidiano através da criação de apps para
smartphones ou tablets.
 
Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, através do projeto Ambientes
Inovadores de Aprendizagem, da Direção Regional de Educação (DRE). A DRE está envolvida em
vários projetos e iniciativas inovadoras, promotores do sucesso educativo, que implicam o recurso a
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Numa sociedade em que o conhecimento e a
informação são partilhados a uma velocidade estonteante, surge um novo paradigma que permite
adicionar potencialidades e funcionalidades, desde o mais simples aparelho do quotidiano, até aos
conceitos mais complexos, tais como Big Data e Inteligência Artificial. No contexto da introdução dos
manuais digitais, constitui uma mais-valia trazer estas tecnologias para as nossas salas de aula.
 
Neste âmbito, o AppsForGood, um programa internacional fundado por Iris Lapinski e sediado em
Londres desde 2010, lançou, em parceria com os Ambientes Inovadores de Aprendizagem, uma
experiência-piloto, em janeiro de 2018, em três escolas da Região Autónoma da Madeira. Este
programa educativo tecnológico desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações para
smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na transformação do mundo e das
comunidades onde se inserem. Os alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos,
apoiados pelos docentes, têm a oportunidade de experienciar o ciclo de desenvolvimento do produto,
assumindo o papel de "Problem Solvers" e "Digital Makers", ao longo de todo o processo de criação de
uma App. No final de cada edição do programa AppsForGood decorre uma competição que envolve
dois momentos: os Encontros Regionais, nos quais se assiste à seleção dos finalistas, e o Evento Final,
onde são premiados os vencedores.
 
Este ano, no II Encontro Regional AppsForGood, as equipas de alunos das escolas da Região que
aderiram ao programa irão apresentar as soluções tecnológicas desenvolvidas ao longo do ano letivo.
 
Este encontro tem como destinatários os diretores de estabelecimentos de educação e de ensino,
membros dos conselhos executivos, professores responsáveis pelos projetos SeguraNet, professores
TIC, professores de Informática, coordenadores TIC e coordenadores de projetos da responsabilidade
da Secretaria Regional de Educação.
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Jovens mostram na Escola Francisco Franco a 9 de Julho o que valem na concepção
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A Região recebe, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais. No quarto e último Encontro Regional da 5ª Edição do Apps for
Good, que decorrerá na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, dez equipas de jovens entre
os 10 e os 18 anos vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro deverá contar com a presença do director regional de Educação, Marco Gomes, e com um
júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direcção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projectos educativos que tenham como base os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As dez equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa farão um
"Pitch" de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num "Marketplace" e, no final, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica (1) 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 programa terá início a 9 de Julho na Escola Secundária Francisco Franco (Funchal). Às 14 horas,
decorre a recepção das equipas de alunos e professores; meia hora depois, decorrerão as
apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos; às 15h30 é a altura do
"Marketplace": Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
 
Pelas 16h30 decorrerá a entrega de prémios e o encerramento.
 
Luís Rocha
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A ilha da Madeira recebe pela segunda vez, a Apps for Good, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.
 
No quarto e último Encontro Regional da 5ª Edição do Apps for Good, que terá lugar na Escola
Secundária Francisco Franco, no Funchal, participam 10 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 a presença do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri
constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projetos educativos que tenham como base os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As 10 equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer
um Pitch de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica (1) 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 Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
 
Programa:
 
Dia: 9 de julho de 2019
 
Local: Escola Secundária Francisco Franco (Funchal)
 
Agenda:
 
14h00 - Receção das equipas de alunos e professores;
 
14h30 - 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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COMPETIÇÃO 

Jovens alunos apresentam `apps' 
Aquela que é considerada a maior 
competição nacional de aplicações 
criadas por jovens para mudar o 
mundo vai decorrer na Madeira, no 
próxima terça-feira, dia 9, entre as 
14h00 e as 16h30, na Escola Secun-
dária Francisco Franco. 

É a segunda vez que a Região 
recebe esta iniciativa do programa  

'Apps For Good', que pretende que 
jovens utilizem a tecnologia para 
resolver problemas relacionados 
com a sustentabilidade do mundo. 

Dez equipas de jovens, entre os 
10 e os 18 anos, vão participar e de-
monstrar o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano letivo, apresentan-
do as suas ideias (Apps/aplicações)  

que solucionam problemas reais. 
O encontro contará com a presen-
ça do diretor regional de Educa-
ção, Marco Gomes, e com um júri 
constituído por representantes dos 
apoiantes e parceiros do programa. 

As 10 equipas irão fazer um 'pit-
ch' de três minutos para o júri. O 
evento final terá lugar em setembro, 

• 
44 

• 

• 

 

• 

  

r. 

  

- 4. 
ll 

 

Y.44,:;,4440 ."*,% 
'444 

air 

Madeira recebe esta competição pela segunda vez. 
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Madeira recebe Apps for Good
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Programa Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
O arquipélago da Madeira vai receber, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. No quarto e último Encontro Regional da
5ª Edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, 10
equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao
longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
 
O encontro contará com a presença do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri
constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projetos educativos que tenham como base os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As 10 equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer
um Pitch de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica (1) 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 Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
 
Por João Miguel Mesquita
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O arquipélago da Madeira vai receber, pela segunda vez, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. No quarto e último Encontro Regional da
5.ª Edição do Apps for Good, que decorrerá a 9 de Julho, pelas 14 horas, na Escola Secundária
Francisco Franco, no Funchal, 10 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão participar e
demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que
solucionam problemas reais. O encontro contará com a presença do Director Regional de Educação,
Marco Gomes, e com um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa,
como José Augusto Martins (Direcção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel
Nóbrega (Universidade da Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto
da Silva) e Francisco Viana, em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que
conta já com um histórico consolidado de apoio a projectos educativos que tenham como base os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas. As 10
equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5ª edição do programa irão fazer um
Pitch de 3 minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica (1) 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
Madeira volta a receber o Apps for Good pelo segundo ano consecutivo, o que demonstra a
importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda
a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para
resolver problemas e causas sociais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
 
Sandra S. Gonçalves
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Aquela que é considerada a maior competição nacional de aplicações criadas por jovens para mudar o
mundo vai decorrer na Madeira, no próxima terça-feira, dia 9, entre as 14h00 e as 16h30, na Escola
Secundária Francisco Franco.
 
É a segunda vez que a Região recebe esta iniciativa do programa 'Apps For Good', que pretende que
jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
Dez equipas de jovens, entre os 10 e os 18 anos, vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido
ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps/aplicações) que solucionam problemas
reais.
O encontro contará com a presença do diretor regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri
constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como José Augusto Martins
(Direção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da
Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana,
em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa, que conta já com um histórico
consolidado de apoio a projetos educativos que tenham como base os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas.
 
As 10 equipas de alunos que participam neste Encontro Regional da 5.ª edição do programa irão fazer
um 'pitch' (apresentação) de três minutos para o júri e vão apresentar-se a público num Marketplace
e, no final, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica (1) 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.
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A equipa vencedora vai representar a Madeira na fase final, marcada para setembro, em Lisboa, onde
vão estar presentes 22 equipas.
 
A Apps for Good, que desafia os jovens a resolver problemas sociais, regressa à Madeira. A Escola
Francisco Franco vai receber o quarto e último encontro regional na terça-feira. O evento final realiza-
se a 13 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
 
A Escola Francisco Franco vai receber 10 equipas constituídas por jovens entre os 10 e os 18 anos. A
melhor solução vai representar a Madeira, em Lisboa, em setembro. As quatro fases regionais (Açores,
Valongo, Oeiras, e Madeira) receberam 150 equipas. A fase final vai contar com 22 equipas.
 
O diretor executivo do CDI, João Baracho, sublinha que o facto desta prova estar na Madeira
"demonstra a importância e relevância" que o Apps for Good tem a nível nacional.
 
João Baracho sublinha que o programa pretende "promover e ajudar a desenvolver a capacidade
criativa" dos jovens, através da tecnologia como um meio para resolver problemas e causas sociais.
 
Ruben Pires
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