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A1 Alunos criadores da app SandSpace recebidos na Câmara de S. João da Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Correio da Feira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71fcd264

 
A aplicação SandSpace, criada por três estudantes feirenses e um arouquense para indicar a ocupação
de 685 praias, foi uma das vencedoras da competição internacional 'Apps for Good'.
 
Os alunos da Escola Dr. Serafim Leite, em S. João da Madeira, Bruno Dylan, natural de Gião, Jorge
Correia, de Romariz, Diogo Resende, de Arrifana e o arouquense Nuno Castro, criadores da app
Sandspace, foram recebidos pelo presidente da Câmara de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira,
e pela vereadora responsável pelo pelouro da Educação do município sanjoanense, Irene Guimarães.
 
Acompanhados pela professora Fátima Pais, que orientou os estudantes no projeto, e pela diretora do
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, Anabela Brandão, os estudantes explicaram o processo que
levou à concretização desta ideia, recentemente premiada numa das maiores competições mundiais de
aplicações, a 'Apps for Good UK'.
 
Desenvolvida em apenas quatro dias por estes alunos do 12.º ano do curso técnico-profissional de
Programação, da Escola Dr. Serafim Leite, a app Sandspace permite aos utilizadores saber a taxa de
ocupação de 865 oceânicas e fluviais de Portugal continental, Madeira e Açores. Relembre que a
aplicação surgiu no âmbito das medidas de combate à propagação da pandemia da Covid-19, uma vez
que os utilizadores acedendo à aplicação ficam a saber qual a praia que devem frequentar de acordo
com a lotação prevista.
 
O presidente da Câmara, Jorge Vultos Sequeira, mostrou-se orgulhoso com o trabalho desenvolvido
por estes estudantes e destacou o "mérito inquestionável desta app móvel". O edil sanjoanense
agradeceu ainda o papel que a escola e os professores tiveram "ao conseguir estimular o Bruno, o
Diogo, o Jorge e o Nuno a terem esta ideia e a desenvolverem-na em prol da comunidade".
 
A receção decorreu no Salão Nobre do Fórum Municipal, onde os alunos tiveram a oportunidade de
visitar a sala de sessões da Assembleia Municipal e a sala de reuniões do executivo da Câmara
Municipal.
 
A SandSpace está disponível para download gratuito em dispositivos com sistema operativo Android.
 
Redação
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D.R.

PROJECTO A Escola Profis-
sional de Aveiro (EPA) é uma
das 13 finalistas da sexta edição
da Competição Nacional do
“Apps for Good”, com o projec -
to “Safe Life”, da autoria dos alu-
nos Cíntia Pereira e Miguel Fer-
nandes, das turmas 4BT e 4BN,
dos Cursos Profissionais de
Téc nico(a) de Segurança no
Tra balho e de Técnico(a) de
Electrónica e Telecomunica-
ções, com o apoio dos profes-
sores Manuel Marinho, Ana
Fernandes, Ondina Filipe e Ma-
falda Oliveira.

O projecto “Safe Life” é uma
aplicação para telemóvel que
tem como objectivo tornar a
população idosa ainda mais in-
dependente e os cuidadores
mais conscientes do estado dos
seus familiares. Através da apli-
cação, os idosos recebem avisos
regulares sobre consultas mar-
cadas, sobre a medicação a to-
mar, podendo ainda consultar
o historial de medicamentos,
tendo também acesso, no ecrã
principal, aos principais con-
tactos (centro de saúde, polícia,
bombeiros e familiares).

O projecto enquadra-se, es-
pecialmente, no “objectivo 3” de
desenvolvimento sustentável
da ONU para transformar o

mundo, garantindo o acesso à
saúde de qualidade e promoção
do bem-estar para todos, em
todas as idades.

Com mais de 300 escolas
participantes e 9.700 alunos
envolvidos, foram apresenta-
das, na competição, mais de
1.000 soluções tecnológicas. A
EPA, agora, disputará a final na-
cional, que está agendada para
o dia 17 de Setembro, na Fun-
dação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa.

O “Apps for Good”, promo-
vido no nosso país pelo CDI
Portugal, é um programa edu-
cativo tecnológico que tem
como objectivo desenvolver so-
luções tecnológicas entre alu-
nos e professores durante o ano
lectivo, especificamente orien-
tadas para a resolução de pro-
blemas do dia-a-dia ou da co-
munidade, com o objectivo úl-
timo de contribuir para a sus-
tentabilidade do mundo.

O “Apps for Good” é um pro-
grama internacional sediado
em Londres desde 2010 e fun-
dado por Iris Lapinski. A convite
da Direcção-Geral da Educa-
ção, o CDI Portugal e o “Apps
for Good” juntaram-se e lança-
ram o projecto-piloto em Por-
tugal em Janeiro de 2015. |

EPA é finalista da 
6.ª Competição Nacional 
do “Apps for Good”
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A3

Alunos da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado na Fase Final do Concurso APPS
for GOOD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Figueira na Hora Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=170a3c0

 
No dia 3 de julho realizou-se o encontro regional, centro-sul, da 6.ª Edição Apps for Good, edição que
teve lugar em Oeiras.
 
Este ano, numa versão virtual, 50 equipas de escolas de diversas regiões do país apresentaram,
através de um pitch, as suas propostas de aplicações informáticas, que visavam a melhoria da
qualidade de vida da comunidade em que se inserem.
 
A Escola Secundária Dr. Bernardino Machado (Agrupamento de Escolas Figueira Mar) fez-se
representar através de uma equipa de alunos, do 2.º ano de formação (11º ano), do curso profissional
de técnico de gestão e programação de sistemas informáticos, apresentando a App WeWanThebest.
 
Esta aplicação ambiciona ser uma ferramenta disponível para ajudar as vítimas de violência
(doméstica, no namoro ou bullying) a encontrarem apoios ou a ajuda necessária para poderem
denunciar o agressor.
 
Este projecto Apps for Good pretende desenvolver nos jovens uma atitude interventiva no seio das
suas comunidades, mas pretende também que estes tenham a oportunidade de desenvolver
capacidades de trabalho projecto, de liderança, de empreendedorismo e de trabalho em equipa.
 
Apesar da equipa WeWanThebest não ter sido apurada para o encontro final, contou com críticas
muito favoráveis por parte do júri deste evento.
 
Ficou a vontade de prosseguir com este projecto Apps for Good no próximo ano letivo (2020/2021),
tentando envolver um grupo ainda mais alargado de alunos e professores da comunidade educativa do
Agrupamento de Escolas Figueira Mar.
 
Figueira na Hora
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A4

Projeto da EPA é finalista em competição nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/07/2020

Meio: Aveiro Mag Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a6eb23b

 
ACTUALIDADE Educação
 
Projeto da EPA é finalista em competição nacional
 
6 de Julho, 2020
 
by
 
AveiroMag
 
0 comments
 
A Escola Profissional de Aveiro (EPA) é uma das 13 finalistas na 6.ª Edição da Competição Nacional do
"Apps for Good", com o projeto "Safe Life".
 
O "Safe Life" consiste numa aplicação para telemóvel que tem o objetivo de tornar a população idosa
ainda mais independente e os cuidadores mais conscientes do estado dos seus familiares. Através da
aplicação, os idosos recebem avisos regulares sobre consultas marcadas, sobre a medicação a tomar,
podendo ainda consultar o historial de medicamentos, e acesso, no ecrã principal, aos principais
contactos (centro de saúde, polícia, bombeiros e familiares).
 
Com mais de 300 escolas participantes e 9700 alunos envolvidos, foram apresentados na competição
mais de 1000 soluções tecnológicas. A EPA irá disputar a final nacional no próximo dia 17 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
 
O Apps for Good, promovido em Portugal pelo CDI Portugal, é um programa educativo tecnológico que
tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas entre alunos e professores durante o ano letivo,
especificamente orientadas para a resolução de problemas do dia-a-dia ou da comunidade, com o
objetivo último de contribuir para a sustentabilidade do mundo.
 
0
 
0
 
vote
 
Article Rating
 
Partilhar
 
0
 
AveiroMag
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A5

João Baracho: A tecnologia é um factor fundamental na evolução do modelo
educativo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Executive Digest Online Autores: António Sarmento

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ef73ac4

 
Os Encontros Regionais da 6ª Edição do Apps for Good decorrem entre quarta-feira e sexta-feira, dias
1 e 3 de julho, e serão, pela primeira vez, totalmente online devido ao contexto atual da pandemia
provocada pelo Covid-19. O Encontro Regional Norte, decorreu em Valongo no dia 1 de julho, e o
Encontro Regional Centro-Sul, decorre em Oeiras no dia 3 de julho. Destes dois Encontros serão
escolhidas 20 finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 17 de setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O Apps for Good foi lançado pelo CDI (Center of Digital Inclusion) Portugal, ONG da qual é diretor
executivo, e já vai na sua 6ª Edição em Portugal. O que é este programa e quais os objectivos?
 
O Apps for Good é um programa internacional, com presença em UK, Polónia, EU e Portugal, e
globalmente já atingimos cerca de 18.000 alunos, mais de 6.000 professores e 4.200 escolas. A nossa
missão prende-se com a inovação do modelo educativo, com a introdução de novas formas de
aprender em sala de aula que estejam de acordo com os novos desafios de uma sociedade digital. É
com base neste pilar que propomos às escolas que através de uma metodologia de 5 passos criem
apps /protótipos que resolvam problemas ligados à sustentabilidade e aos 17 objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Professores e alunos são guiados pela nossa
plataforma que contém conteúdos online (cursos), que proporcionam experiências de capacitação não
só ao nível digital mas também das soft skills - comunicação, trabalho em equipa, liderança, resolução
de problemas. As equipas de alunos e professores contam ainda com uma rede de especialistas
voluntários que remotamente dão apoio às equipas nas áreas de conhecimento do programa. O
programa termina com uma competição regional e nacional de montra de todos os projetos, onde os
nossos parceiros participam ativamente na escolha das melhores. Em Portugal, vamos para a 7ª
edição onde pretendemos atingir novamente mais de 200 escolas a nível nacional.
 
Qual a importância e o impacto da tecnologia na educação e na economia nacionais?
 
A tecnologia é um factor fundamental na evolução do modelo educativo. Através dela permite-se o
igual acesso ao conhecimento global permitindo reduzir o fosso da desigualdade ainda existente ao
nível das oportunidades dos jovens nascidos em diferentes regiões e estratos sociais. Por isso, a
Tecnologia tem de ser um meio e não um fim e a generalização da sua utilização tem de ser
cuidadosamente acompanhada de forma a que os princípios éticos e de sustentabilidade da nossa
sociedade sejam direccionados de forma correcta e universal. E se do ponto de vista social esta
evolução tem um enorme impacto nos alunos, os efeitos consequentes nos professores e pais que os
acompanham não são menores, tendo um efeito multiplicador na inclusão digital do nosso país. Desta
forma, teremos jovens melhor preparados e acompanhados para encararem os desafios futuros numa
economia cada vez mais competitiva e digital , mas também mais humana, global e participativa.
 
De que forma é que a inclusão e inovação social e digital podem ajudar a recuperar a economia
portuguesa?
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A inclusão digital é fundamental para a inclusão e inovação social. Programas como o Apps for Good
potenciam fundamentalmente as competências dos jovens gerando profissionais criativos, confiantes e
competentes, capazes de liderar uma evolução positiva nos modelos sociais e económicos existentes.
 
E se Portugal tem vindo a marcar posição na área do empreendedorismo e tecnologia, a
disponibilização de mais recursos e de uma estratégia digital bem planeada e executada marcará a
definitiva recuperação da Economia Portuguesa tão prejudicada pela actual crise provocada pelo
COVID19
 
O Apps for Good pretende e está a formar e a preparar os próximos líderes portugueses?
 
No Apps for Good estamos a proporcionar todas as ferramentas para que os jovens tenham contacto
com a economia real desde o início da sua aprendizagem. O programa é aplicado pelos alunos e
professores em sala de aula, mas podem ter uma ajuda extra dos nossos especialistas, que são
profissionais em diversas áreas, que se disponibilizam para acompanhar e ajudar as equipas a
desenvolver as suas soluções. Esta partilha de conhecimentos entre as empresas e as escolas tem um
importante impacto nos jovens. Provavelmente estaremos a preparar os novos líderes, mas o que nos
move é que fundamentalmente os nossos jovens possam vir a ser excelentes e felizes profissionais.
 
Algumas das aplicações criadas já estão disponíveis para serem descarregadas pelo público. Que papel
poderão ter na sociedade e na economia nacionais?
 
As aplicações criadas pelos jovens têm como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
que têm impacto na nossa sociedade, pelo direito de cada um em contribuir para um mundo melhor.
Este impacto contribuirá definitivamente para uma economia mais forte e sólida. Queremos
essencialmente transmitir aos jovens, que eles tem uma voz ativa e que podem ter um papel
preponderante no mundo ao apresentarem as suas ideias e criatividade. Temos muitos talentos
escondidos nas escolas portuguesas que, por vezes, só precisam de um pequeno empurrão para
brilharem "cá fora". E não estamos apenas a falar de alunos. Temos professores que através deste
trabalho em equipa com os seus alunos descobrem novos e mais motivadores métodos de ensino.
 
O Apps for Good é apoiado pelo Ministério da Educação e tem como parceiros empresas portuguesas e
internacionais bem conhecidas (Galp, REN, IBM, Fujistu, BNP Paribas, entre outros). Na sua opinião, a
que se deve este interesse e apoio? Há uma preocupação, cada vez maior, das empresas em ajudar os
jovens e, consequentemente, a sociedade e a economia?
 
Cada vez mais as empresas têm uma preocupação em contribuir para a sustentabilidade do nosso
planeta. No Apps for Good encontram uma forma de motivar, através da camada mais jovem,
comportamentos saudáveis e conscientes. Por um lado assumem que a responsabilidade da educação
não deve estar apenas centrada nas Escolas - mas na contribuição de todos - Câmaras, empresas,
associações - pois só assim se criam sinergias e se elevam os recursos e resultados. Através do Apps
for Good os nossos parceiros envolvem colaboradores complementando iniciativas e estratégias
internas de recursos humanos, motivam os jovens para potenciais oportunidades de trabalho,
propõem e ou apoiam o desenvolvimento de temas ligados à sua estratégia na área da
sustentabilidade e seguem as tendências e opções dos jovens que podem ser os seus futuros líderes
ou colaboradores.
 
pub
 
António Sarmento
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A7

Maior competição nacional de aplicações criada por jovens decorre em Oeiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Oeiras Digital Online Autores: Diana Gonçalves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=753c41a3

 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso e arranca a Norte, em Valongo, e a Sul, em Oeiras. Os Encontros Regionais da 6ª
Edição do Apps for Good acontecem já esta quarta-feira e sexta-feira, dia 1 e 3 de julho, e serão, pela
primeira vez, totalmente online devido ao contexto atual da pandemia provocada pelo Covid-19. De
um total de 90 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 20 finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 17
de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional no dia 1 de julho contará como oradores, que estarão presentes em
estúdio a acompanhar o evento, o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o
Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo, Orlando Rodrigues, o Diretor-Geral da
Educação, José Vitor Pedroso, e o Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão
Azevedo. No dia 3 de julho, em Oeiras, teremos ainda o Vereador da Educação, Pedro Patacho, a
Diretora da área da Educação da Câmara Municipal de Oeiras, Maria Paula Rodrigues, e a Dr.ª Teresa
Godinho em representação da Direção-Geral da Educação
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Câmara de Valongo e de Oeiras, Direção-Geral da
Educação, .PT, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, REN, Fundação Altice, IBM,
Galp e Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Durante o momento de deliberação do júri, entre as 16h15 e as 16h45, estarão à conversa no estúdio
com Filipe Almeida, Presidente da Iniciativa Portugal Inovação Social, Diogo Sousa da GALP e Bárbara
Gonçalves do BNP Paribas, enquanto Experts do programa e ainda, João Baracho, diretor executivo do
CDI Portugal a contar já algumas novidades para a 7ª Edição do programa.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
'SandSpace', aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a 'IEVA', uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a 'ISPI', que pretende ajudar e incentivar a 3ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a 'Amigo de 4 Patas', que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir
as instituições nacionais, entre outras. Além das aplicações finalistas, será ainda entregue o Prémio do
Público à solução que conseguir mais votos em cada um dos eventos, sendo que a votação começa
hoje e decorre até ao dia do evento, recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o premio do
Publico do Encontro Regional Sul.
 
Diana Gonçalves
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Apps for Good competition takes place in September in online format
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2020

Meio: PortugaliNews Online Autores: Patrícia Pilar

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4ee51e1

 
The national competition that seeks young people to develop applications to solve problems related to
sustainability is back. This year's edition of the regio
 
@freepik
 
educationportugaltechnologyApps for Good competition takes place in September in online format
 
patricia pilar
 
Send an email
 
44 seconds ago Less than a minute
The national competition that seeks young people to develop applications to solve problems related to
sustainability is back.
This year's edition of the regional meetings of the Apps for Good program takes place for the first time
in an online format already tomorrow, June 1, and on Friday.
 
The regional meetings will have 90 teams of young people between the 5th and 12th years of
schooling, which will show the work developed throughout the school year. Of these, 20 finalists will
be chosen who will be present at the final event in Lisbon, on September 17th.
 
Among the 90 teams of students and teachers that will be competing applications like SandSpace. The
app, developed by young people in the 12th grade and that allows checking the occupancy levels of
658 national beaches, was the only Portuguese finalist in the final of the Apps for Good world
competition.
 
In the 2019 edition, the winner of Apps for Good was Color You. Created by young people from the
Instituto dos Pupilos do Army, the application aims to integrate and facilitate the day-to-day lives of
color-blind people, who are therefore unable to distinguish some Colors.
 
Tagsapp Apps for Good companies portugal tech technology
 
Share
 
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Skype WhatsApp Telegram Viber Share via Email
Print
 
patricia pilar

Página 8



A9

Jovens colocam tecnologia ao serviço da sociedade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio:
Human Resources Portugal

Online
Autores: Margarida Lopes

URL: https://hrportugal.sapo.pt/jovens-colocam-tecnologia-ao-servico-da-sociedade/

 
Os encontros regionais da sexta edição do Apps for Good acontecem já esta quarta-feira e sexta-feira,
dia 1 e 3 de Julho, e serão, pela primeira vez, online, devido à COVID-19
 
Jovens colocam tecnologia ao serviço da sociedade
 
Por Margarida Lopes
 
Em 14:30, 30 Jun, 2020
 
Os encontros regionais da sexta edição do Apps for Good acontecem já esta quarta-feira e sexta-feira,
dia 1 e 3 de Julho, e serão, pela primeira vez, online devido à COVID-19.
 
O Apps for Good é um programa educativo organizado pela CDI Portugal que visa a utilização da
tecnologia pelos mais jovens, como forma de resolver problemas da sociedade através da criação de
apps para smartphones ou tablets.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano lectivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projecto de cinco
passos.
 
Vão participar 90 equipas de jovens entre o quinto ano e o 12.º ano e demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas aplicações que solucionam problemas
reais. Desses, serão escolhidas 20 finalistas que estarão presentes no evento final em Lisboa a 17 de
Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Pela primeira vez, a App for Goods será realizada online. João Baracho, diretor executivo do CDI
Portugal, explica:  A situação actual que o país atravessa levou-nos, por motivos de prevenção, a
procurar uma forma diferente de realizar esta competição, até agora feita de forma presencial.
Teremos, pela primeira vez, um Apps for Good totalmente virtual que será igualmente dinâmico e
inovador, com os jovens a demonstrar o poder da tecnologia para resolver problemas da nossa
sociedade , afirma .
 
O primeiro encontro regional no dia 1 de Julho vai contar com oradores como o presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro; o vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo,
Orlando Rodrigues; o director-geral da Educação, José Vitor Pedroso, e o secretário de Estado para a
Transição Digital, André de Aragão Azevedo.
 
No dia 3 de Julho, em Oeiras, os oradores serão, o vereador da Educação, Pedro Patacho; a directora
da área da Educação da Câmara Municipal de Oeiras, Maria Paula Rodrigues, e Teresa Godinho em
representação da direcção-geral da Educação.
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Entre os elementos do júri que vão seleccionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais as Câmaras de Valongo e de Oeiras, direcção-Geral da
Educação, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, REN, Fundação Altice, IBM, Galp e
Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Durante o momento de deliberação do júri, entre as 16h15 e as 16h45, estarão à conversa no estúdio
com Filipe Almeida, presidente da Iniciativa Portugal Inovação Social; Diogo Sousa da GALP e Bárbara
Gonçalves do BNP Paribas, enquanto experts do programa e ainda, João Baracho, director executivo
do CDI Portugal a contar já algumas novidades para a sétima Edição do programa.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
'SandSpace', aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a 'IEVA', uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a 'ISPI', que pretende ajudar e incentivar a 3ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a 'Amigo de 4 Patas', que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir
as instituições nacionais, entre outras.
 
Além das aplicações finalistas, será ainda entregue o prémio do público à solução que conseguir mais
votos em cada um dos eventos, sendo que a votação começa hoje e decorre até ao dia do evento,
recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o prémio do Publico do Encontro Regional Sul.
 
Para assistir e acompanhar online os encontros regionais da sexta edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição no encontro regional Norte aqui. E a inscrição no encontro regional
Centro-Sul, aqui.
 
Ler Mais
 
pub
 
Partilha
 
Margarida Lopes
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A11

Maior competição de Apps criadas por miúdos arranca em Oeiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio:
NiT New in Town Online - New

in Oeiras Online
Autores: Sofia Cação

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9bdb2f23

 
na cidade
 
Maior competição de Apps criadas por miúdos arranca em Oeiras
 
Os jovens têm como missão utilizar a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo.
 
30/06/2020 às 11:03
 
Utilizar a tecnologia por um bem comum.
 
texto
Sofia Cação
 
Começa já esta quarta-feira, 1 de julho, os Encontros Regionais da 6.ª Edição do Apps for Good. A
maior competição nacional pela melhor aplicação criada por miúdos para resolver problemas sociais,
está de regresso a Oeiras e, no norte, a Valongo.
 
Até sexta-feira, 3 de julho, o encontro realiza-se totalmente online, devido ao contexto atual da
pandemia provocada pelo Covid-19. De um total de 90 equipas, com miúdos entre o 5.º ano e o 12.º
ano, que vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as
suas ideias que solucionam problemas reais. Depois serão escolhidas 20 Apps finalistas que estarão
presentes no Evento Final que acontece a 17 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores, que estarão em competição, encontram-se aplicações
como a SandSpace, uma app que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o País; a IEVA, uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego; a ISPI, que pretende ajudar e incentivar a 3.ª idade a utilizar as novas
tecnologias; a Amigo de 4 Patas, que quer diminuir o número de animais abandonados ao reunir
instituições nacionais; entre outras.
 
Além das aplicações finalistas, será ainda entregue o Prémio do Público à solução que conseguir mais
votos em cada um dos eventos, sendo que a votação já começou e decorre até ao dia do evento,
recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o prémio do Publico do Encontro Regional Sul.
 
Para assistir e acompanhar online os Encontros Regionais totalmente virtual da 6.ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição no site do Encontro Regional Centro-Sul.
 
Entre os elementos do júri que vão escolher as equipas finalistas estarão representantes dos parceiros
do Apps for Good, entre os quais a Câmara Municipal de Oeiras e de Valongo, a Direção-Geral da
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Educação, a Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, REN, Fundação Altice, IBM, Galp
e Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Sofia Cação
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A13

Competição para jovens está de volta e desta vez em formato online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Tek Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=76b563b

 
90 equipas de jovens vão dar a conhecer os projetos de aplicações desenvolvidos para ajudar a
solucionar problemas em várias áreas. A final decorre em setembro.
 
A competição nacional que procura que os jovens desenvolvam aplicações para resolverem problemas
relacionadas com a sustentabilidade está de volta. A edição de 2020 dos encontros regionais do
programa Apps for Good acontece pela primeira vez num formato online já amanhã, 1 de junho, e na
sexta-feira.
 
Os encontros regionais vão contar com 90 equipas de jovens entre os 5º e o 12º anos de escolaridade,
que vão mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Destes, serão escolhidos 20 finalistas
que irão estar presentes no evento final em Lisboa, a 17 de setembro.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição aplicações como a
SandSpace. A app, desenvolvida por jovens do 12º ano e que permite verificar os níveis de ocupação
de 658 praias nacionais, foi a única finalista portuguesa na final da competição mundial Apps for Good.
Na semana passada conquistou o prémio do público no Apps for Good UK.
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
SandSpace" data-title="SandSpace - Apps for Good: Competição para jovens está de volta e desta vez
em formato online - SAPO Tek"
 
O primeiro encontro regional, marcado para 1 de julho, contará com vários oradores, que estarão
presentes num estúdio em Valongo para acompanharem o evento, nomeadamente o Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e o Secretário de Estado para a Transição Digital,
André de Aragão Azevedo. No dia 3 de julho, em Oeiras, figuras como o vereador da educação, Pedro
Patacho e a diretora da área da educação da Câmara Municipal de Oeiras, Maria Paula Rodrigues,
serão alguns dos oradores.
 
Na edição de 2019, a vencedora do Apps for Good foi a Color You. Criada por jovens do Instituto dos
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Pupilos do Exército, a aplicação pretende integrar e facilitar o dia-a-dia das pessoas daltónicas, e que
por isso não conseguem distinguir algumas cores.
 
SAPO
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A15

Maior competição nacional de aplicações criada por jovens arranca em Valongo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Verdadeiro Olhar Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4aa90ca1

 
Inicio Valongo Maior competição nacional de aplicações criada por jovens arranca em
ValongoValongoMaior competição nacional de aplicações criada por jovens arranca em Valongo
Encontros serão, pela primeira vez, totalmente online
Por Verdadeiro Olhar - Jun 30, 20200 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter
 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso e arranca a Norte, em Valongo, e a Sul, em Oeiras.
 
Segundo a organização, os Encontros Regionais da 6.ª Edição do Apps for Good acontecem já esta
quarta-feira e sexta-feira, dia 1 e 3 de Julho, e serão, pela primeira vez, totalmente online devido ao
contexto actual da pandemia.
 
"De um total de 90 equipas de jovens entre o 5.º ano e o 12.º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 20 finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 17
de Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian", adianta nota de imprensa.
 
O primeiro Encontro Regional no dia 1 de Julho contará como oradores, que estarão presentes em
estúdio a acompanhar o evento, o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o
vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo, Orlando Rodrigues, o director-geral da
Educação, José Vítor Pedroso, e o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão
Azevedo.
 
"Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
'SandSpace', aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a 'IEVA', uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a 'ISPI', que pretende ajudar e incentivar a 3.ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a 'Amigo de 4 Patas', que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir
as instituições nacionais, entre outras", dá como exemplo a organização.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Norte totalmente virtual da 6.ª Edição do Apps
for Good em Portugal basta fazer a inscrição.
 
Verdadeiro Olhar
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A16

Começa em Valongo a maior competição nacional de aplicações criada por jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Voz de Ermesinde Online (A)

URL: http://www.avozdeermesinde.com/breakingnews/news.asp?Id=920

 
Últimas
 
30-06-2020 16:20
 
O ESTÚDIO ESTÁ MONTADO NO FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE
Começa em Valongo a maior competição nacional de aplicações criada por jovens
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso e arranca a Norte, em Valongo, e a Sul, em Oeiras.
 
Os Encontros Regionais da 6.ª Edição do Apps for Good acontecem já esta quarta-feira e sexta-feira,
dia 1 e 3 de julho, e serão, pela primeira vez, totalmente online devido ao contexto atual da pandemia
provocada pelo Covid-19. A organização adianta ainda que  de um total de 90 equipas de jovens entre
o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, serão escolhidas 20 finalistas
que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian
.
 
Os responsáveis pelo evento acrescentam que  o primeiro Encontro Regional no dia 1 de julho contará
como oradores, que estarão presentes em estúdio a acompanhar o evento, o presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo,
Orlando Rodrigues, o Diretor-Geral da Educação, José Vitor Pedroso, e o Secretário de Estado para a
Transição Digital, André de Aragão Azevedo .
 
O estúdio está montado no Fórum Cultural de Ermesinde.
 
Informam ainda que  entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão
representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Câmara de Valongo e de Oeiras,
Direção-Geral da Educação, .PT, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, REN,
Fundação Altice, IBM, Galp e Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Durante o momento de deliberação do júri, entre as 16h15 e as 16h45, estarão à conversa no estúdio
com Filipe Almeida, Presidente da Iniciativa Portugal Inovação Social, Diogo Sousa da GALP e Bárbara
Gonçalves do BNP Paribas, enquanto Experts do programa e ainda, João Baracho, diretor executivo do
CDI Portugal a contar já algumas novidades para a 7ª Edição do programa .
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
SandSpace', aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a IEVA, uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a ISPI, que pretende ajudar e incentivar a 3ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a Amigo de 4 Patas, que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir as
instituições nacionais, entre outras. Além das aplicações finalistas, será ainda entregue o Prémio do
Público à solução que conseguir mais votos em cada um dos eventos, sendo que a votação começa
hoje e decorre até ao dia do evento, recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o prémio do
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Publico do Encontro Regional Sul , diz a organização.
 
Para assistir e acompanhar online os Encontros Regionais totalmente virtual da 6ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição no Encontro Regional Norte   1 julho aqui:
https://cdi.org.pt/encontro-regional-valongo-6a-edicao/ - e a inscrição no Encontro Regional Centro-
Sul, 3 julho, aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-oeiras-6a-edicao/
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A18

Maior competição nacional de aplicações criada por jovens está de regresso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Wintech Online Autores: João Carlos Fernandes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f4bb3289

 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso e arranca a Norte, em Valongo, e a Sul, em Oeiras. Os Encontros Regionais da 6ª
Edição do Apps for Good acontecem já esta quarta-feira e sexta-feira, dia 1 e 3 de julho, e serão, pela
primeira vez, totalmente online devido ao contexto atual da pandemia provocada pelo Covid-19. De
um total de 90 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 20 finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 17
de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional no dia 1 de julho contará como oradores, que estarão presentes em
estúdio a acompanhar o evento, o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o
Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo, Orlando Rodrigues, o Diretor-Geral da
Educação, José Vitor Pedroso, e o Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão
Azevedo. No dia 3 de julho, em Oeiras, teremos ainda o Vereador da Educação, Pedro Patacho, a
Diretora da área da Educação da Câmara Municipal de Oeiras, Maria Paula Rodrigues, e a Dr.ª Teresa
Godinho em representação da Direção-Geral da Educação
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Câmara de Valongo e de Oeiras, Direção-Geral da
Educação, .PT, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, REN, Fundação Altice, IBM,
Galp e Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Durante o momento de deliberação do júri, entre as 16h15 e as 16h45, estarão à conversa no estúdio
com Filipe Almeida, Presidente da Iniciativa Portugal Inovação Social, Diogo Sousa da GALP e Bárbara
Gonçalves do BNP Paribas, enquanto Experts do programa e ainda, João Baracho, diretor executivo do
CDI Portugal a contar já algumas novidades para a 7ª Edição do programa.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
'SandSpace', aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a 'IEVA', uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a 'ISPI', que pretende ajudar e incentivar a 3ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a 'Amigo de 4 Patas', que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir
as instituições nacionais, entre outras. Além das aplicações finalistas, será ainda entregue o Prémio do
Público à solução que conseguir mais votos em cada um dos eventos, sendo que a votação começa
hoje e decorre até ao dia do evento, recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o premio do
Publico do Encontro Regional Sul.
 
Para assistir e acompanhar online os Encontros Regionais totalmente virtual da 6ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição no Encontro Regional Norte - 1 julho aqui:
https://cdi.org.pt/encontro-regional-valongo-6a-edicao/ - e a inscrição no Encontro Regional Centro-
Sul, 3 julho, aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-oeiras-6a-edicao/
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Mais informações sobre os Encontro aqui: https://cdi.org.pt/competicao-6a-edicao/
 
"A situação atual que o país atravessa levou-nos, por motivos de prevenção, a procurar uma forma
diferente de realizar esta competição, até agora feita de forma presencial. Teremos, pela primeira vez,
um Apps for Good totalmente virtual que será igualmente dinâmico e inovador, com os jovens a
demonstrar o poder da tecnologia para resolver problemas da nossa sociedade", afirma João Baracho,
diretor executivo do CDI Portugal.
 
AGENDA
 
Dia: 1 e 3 de julho 2020
 
14h30 - Início do evento
 
14h50 - Momento Pitch das aplicações
 
16h45 - Anúncio das 20 aplicações finalistas 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.
 
João Fernandes
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A20

Maior competição de apps de jovens arranca em Valongo e Oeiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fa3709f

 
Está de volta a maior competição nacional de aplicações criada por jovens, na qual 90 equipas vão
fazer o pitch, expor as suas aplicações. Com o objetivo de incentivar os jovens a usar a tecnologia
para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo, o programa educativo Apps
for Good arranca em Valongo e Oeiras.
 
Os Encontros Regionais da 6ª Edição do Apps for Good acontecem já nesta quarta-feira e na sexta-
feira, dias 1 e 3 de julho, e serão pela primeira vez totalmente online dado o contexto atual de
pandemia. As equipas serão formadas por jovens entre o 5º ano e o 12º ano, que vão "participar e
demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (apps) que
solucionam problemas reais", explica a organização. Destas, serão escolhidas 20 finalistas que estarão
presentes no Evento Final em Lisboa, a 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Entre as 90 equipas de alunos e professores que vão estar em competição estão aplicações como a
SandSpace, aplicação que permite indicar e saber os níveis de ocupação do areal de 685 praias
marítimas e fluviais de todo o país, a IEVA, uma plataforma de ajuda para os jovens estudantes na
procura do primeiro emprego, a ISPI, que pretende ajudar e incentivar a 3ª idade a utilizar as novas
tecnologias, a Amigo de 4 Patas, que pretende reduzir o número de animais abandonados ao reunir as
instituições nacionais, entre outras. Além das finalistas, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos em cada um dos eventos, sendo que a votação começa hoje e
decorre até ao dia do evento, recomeçando nesse dia e terminando dia 3 para o prémio do Público do
Encontro Regional Sul.
 
"O primeiro Encontro Regional no dia 1 de julho contará como oradores, que estarão presentes em
estúdio a acompanhar o evento, o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o
vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo, Orlando Rodrigues, o diretor-geral da
Educação, José Vítor Pedroso, e o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão
Azevedo", junta a Apps for Good. No dia 3 de julho, em Oeiras, estará o vereador da Educação, Pedro
Patacho, a diretora da área da Educação da Câmara Municipal de Oeiras, Maria Paula Rodrigues, e
Teresa Godinho em representação da Direção-Geral da Educação para dar seguimento ao evento.
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Câmara de Valongo e de Oeiras, da Direção-Geral da
Educação, da PT, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Synopsys, do BNP Paribas, da REN, da
Fundação Altice, da IBM, da Galp e da Fundação Stavros Niarchos, entre outros.
 
Para assistir e acompanhar online os Encontros Regionais totalmente virtuais da 6ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição no Encontro Regional Norte, a 1 julho (aqui), e a inscrição no
Encontro Regional Centro-Sul, a 3 julho (aqui).
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo
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