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Aplicação made in Nelas vence primeira edição da App Start Up

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Via Rápida Online

Data Publicação:

24/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a23dc003

Março 24, 2018 | Economia
A Cook Wizard , uma aplicação criada por alunos do Agrupamento de Escolas de Nelas que ajuda a
cozinhar ao funcionar como um assistente mobile que sugere receitas e ajuda a controlar a despensa,
foi a grande vencedora da 1ª edição da App Start Up, e vai ser desenvolvida profissionalmente com o
financiamento do DNS.pt.
"O que vou cozinhar hoje?". Foi a pensar na resposta a esta questão que cinco jovens alunos do 12º
ano do Agrupamento de Escolas de Nelas criaram a 'Cook Wizard'. A aplicação funciona como um
assistente mobile que sugere receitas, com base nos ingredientes que existem em casa - na despensa
ou frigorífico - nível de dificuldade, número de pessoas e tempo de execução. Tem ainda uma
despensa virtual que se atualiza na medida de utilização dos ingredientes. E permite ao utilizador ter
uma lista de compras sempre à mão que liga o carrinho de compras automaticamente à despensa
virtual.
A Cook Wizard venceu a 1ª edição do App Start Up que decorreu na Futurália, feira de Educação e
Formação, na FIL. Com o objetivo de ligar as muitas soluções desenvolvidas pelos alunos ao mercado
emergente das Mobile Apps, o App Start Up pretende dar condições aos alunos - de mentoria,
formação ou financeiras.
Organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for Good, o App Start Up
juntou 20 equipas de alunos entre os 10 e os 18 anos que participaram nas últimas três edições do
programa Apps for Good. Um programa que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova
geração de jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver
problemas sociais.
março 24, 2018 |
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Alunos de Nelas
venceram edição
da App Start Up
Prémio ‘Cook Wizard’, uma aplicação que ajuda a cozinhar e
sugere receitas, vai ser desenvolvida comercialmente
D.R.

A ‘Cook Wizard’, aplicação que
ajuda a cozinhar ao funcionar
como um assistente mobile que
sugere receitas e ajuda a controlar a despensa, foi a grande
vencedora da 1ª edição da App
Start Up, que decorreu na Futurália, feira de Educação e Formação, na FIL, e que pretendeu
ligar aplicações feitas por jovens com o mercado emergente das mobile apps.
A app feita por jovens vai ser
desenvolvida profissionalmente com o financiamento do
DNS.pt.
“O que vou cozinhar hoje?”.
Foi a pensar na resposta a esta
questão que cinco jovens alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas de Nelas criaram
a ‘Cook Wizard’. A aplicação
funciona como um assistente
mobile que sugere receitas com
base nos ingredientes que existem em casa – na despensa ou
frigorífico – nível de dificuldade,
número de pessoas e tempo de
execução. Tem ainda uma despensa virtual que se actualiza
na medida de utilização dos in-

Alunos de Nelas criaram app para rentabilizar tempo na cozinha

gredientes. E permite ao utilizador ter uma lista de compras
sempre à mão que liga o carrinho de compras automaticamente à despensa virtual.
A App Start Up tem o objectivo de ligar as muitas soluções
desenvolvidas pelos alunos ao
mercado emergente das Mobile
Apps e pretende dar condições
aos alunos, de mentoria, formação ou financeiras.
O evento juntou 20 equipas
de alunos entre os 10 e os 18

anos, que participaram nas últimas três edições do programa
Apps for Good. O júri foi composto por Luísa Gueifão (DNS.
pt), Ricardo Marvão (Beta-i),
Rodrigo Barona (Thompson),
Ana Gonçalves Pereira (APDC),
Rodrigo Costa (Monday) e João
Paulino (Bliss). A solução tecnológica vencedora vai agora
ser financiada pelo DNS.pt, um
dos parceiros do programa, para ser desenvolvida profissionalmente. |

Página 2

ID: 74128295

20-03-2018

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Aplicação
dá premío
a alunos
de Nelas
Jovens do 12.º ano do Agrupamento
de Escolas de Nelas venceram
o concurso “App Start Up” com
a ‘Cook Wizard’, que ajuda a
cozinhar e sugere receitas aos
utilizadores. Pág. 7

Milhares de
pessoas visitaram
a Feira de Março
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DIÁRIO Nº 5464 20 DE MARÇO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

VISEU VAI ASSINALAR
SEMANA SANTA COM
QUASE 200 EVENTOS
Uma das novidades é a iluminação comemorativa nas fachadas de cinco igrejas. Programação
também prevê concertos de Carolina Deslandes e da Orquestra Filarmónica Página 20

Mangualde | P8
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Dia da Floresta
junta municípios
de Lafões
Até quinta-feira | P7

Município angaria
18 mil euros com
conta solidária
Seia | P8

Carlos Tinoco
reeleito presidente
do Clube de Golfe
Viseu | P13

Miranda-Mortágua
faz balanço positivo
da “Alentejana”
Ciclismo | P13

3,7 milhões de euros
para requalificar
áreas mineiras
Na região | P10

Atletas ajudam
a reflorestar
Monte de S. Marcos
Selecção Nacional Feminina de Andebol plantou pinheiros e medronheiros em Tondela Página 9

Bura entre os
melhores da II Liga

Regimento de Infantaria
assinala Dia da Unidade

Central do Académico de Viseu
eleito pelos colegas de profissão
para integrar equipa anunciada ontem
na Gala das Quinas de Ouro Página 20

Comandante destacou presença dos
militares em diversos teatros de operações
no mundo e o trabalho em prol do bem-estar
e desenvolvimento da comunidade Página 3
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Aplicação que ajuda a cozinhar vence concurso na Futurália

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

16/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c592ed23

2018-03-16T12:58:00Z
Cook Wizard é a vencedora da primeira edição do App Start Up. A aplicação sugere receitas com base
nos ingredientes que existem em casa do utilizador
"O que vou cozinhar hoje?" Foi a pensar na resposta a esta questão que cinco alunos do 12º ano do
Agrupamento de Escolas de Nelas criaram a Cook Wizard. Esta aplicação venceu a primeira edição do
App Start Up que decorreu na Futurália e funciona como um assistente mobile que sugere receitas e
ajuda a controlar a despensa ou o frigorífico do utilizador.
A aplicação tem uma despensa virtual que atualiza à medida da utilização dos ingredientes nas
receitas. Permite ainda ao utilizador ter uma lista de compras sempre à mão que liga o carrinho de
compras automaticamente à despensa virtual.
O App Start Up decorreu pela primeira vez na Futurália, feira de Educação e Formação, que decorre
até este sábado na FIL. Com o objetivo de ligar as diversas soluções desenvolvidas pelos alunos ao
mercado emergente das Mobile Apps, a iniciativa App Start Up pretende dar condições de formação e
financeiras aos alunos.
"A primeira edição do App Start Up foi um grande sucesso e serviu para demonstrar o excelente
trabalho que alunos e professores têm desenvolvido ao longo dos anos letivos. Queremos continuar a
criar condições para desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução
de problemas reais e de causas sociais de forma a tornar o mundo em que vivemos mais sustentável",
afirmou João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, num comunicado.
O App Start Up foi organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for
Good. O programa educativo tecnológico Apps for Good tem como objetivo principal fazer emergir
uma nova geração de jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para
resolver problemas sociais.
A Cook Wizard vai ser financiada e desenvolvida profissionalmente pelo DNS.pt, um dos parceiros do
programa.
11ª edição da Futurália começou esta quarta-feira e termina este sábado, dia 17, na Feira
Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa.
DN
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App que ajuda a cozinhar vence a 1ª edição da App Start Up

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Echo Boomer Online

Data Publicação:

16/03/2018

URL: https://echoboomer.pt/cook-wizard-app-start-up/

Chama-se Cook Wizard e é uma aplicação que ajuda a cozinhar ao funcionar como um assistente
mobile que sugere receitas e ajuda a controlar a despensa. Esta app foi a vencedora da 1ª edição da
App Start Up, que decorreu na Futurália, feira de Educação e Formação, na FIL, e vai agora ser
desenvolvida profissionalmente com o financiamento do DNS.pt.
"O que vou cozinhar hoje?". Foi a pensar na resposta a esta questão que cinco jovens alunos do 12º
ano do Agrupamento de Escolas de Nelas criaram a Cook Wizard. A app sugere receitas com base nos
ingredientes que existem em casa - na despensa ou frigorífico - nível de dificuldade, número de
pessoas e tempo de execução. Tem ainda uma despensa virtual que se atualiza à medida da utilização
dos ingredientes e permite ainda ao utilizador ter uma lista de compras sempre à mão que liga o
carrinho de compras automaticamente à despensa virtual.
Além da Cook Wizard, também a solução ABC.play - Aprender a Vocabular de uma equipa de alunos
do Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos (ABEI), com o objetivo de ajudar a desenvolver o léxico das
crianças e pessoas com necessidades educativas especiais, será financiada e desenvolvida
profissionalmente pelo DNS.pt.
O App Start Up foi organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for
Good. O programa educativo tecnológico Apps for Good tem como objetivo principal fazer emergir
uma nova geração de jovens empreendedores (entre os 10 e 18 anos) que criem soluções
tecnológicas inovadoras para smartphones e tablet para resolver problemas sociais.
App Start UpCook WizardFILFuturália
Chama-se Cook Wizard e é uma aplicação que ajuda a cozinhar ao funcionar como um assistente
mobile que sugere receitas e ajuda a controlar a despensa. Esta app foi a vencedora da 1ª edição da
App Start Up, que decorreu na Futurália, feira de Educação e Formação, na FIL, e vai agora ser
desenvolvida profissionalmente com o financiamento do DNS.pt.
"O que vou cozinhar hoje?". Foi a pensar na resposta a esta questão que cinco jovens alunos do 12º
ano do Agrupamento de Escolas de Nelas criaram a Cook Wizard. A app sugere receitas com base nos
ingredientes que existem em casa - na despensa ou frigorífico - nível de dificuldade, número de
pessoas e tempo de execução. Tem ainda uma despensa virtual que se atualiza à medida da utilização
dos ingredientes e permite ainda ao utilizador ter uma lista de compras sempre à mão que liga o
carrinho de compras automaticamente à despensa virtual.
Além da Cook Wizard, também a solução ABC.play - Aprender a Vocabular de uma equipa de alunos
do Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos (ABEI), com o objetivo de ajudar a desenvolver o léxico das
crianças e pessoas com necessidades educativas especiais, será financiada e desenvolvida
profissionalmente pelo DNS.pt.
O App Start Up foi organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for
Good. O programa educativo tecnológico Apps for Good tem como objetivo principal fazer emergir
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uma nova geração de jovens empreendedores (entre os 10 e 18 anos) que criem soluções
tecnológicas inovadoras para smartphones e tablet para resolver problemas sociais.
App Start UpCook WizardFILFuturália
2018-03-16 17:30:50+00:00
Echo Boomer
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Duração: 00:05:54

RTP 1
ID: 74072267

1

OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

15-03-2018 18:38

1

1

Futurália
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d5fd169-6125-40be-908770f26d8dda10&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

A Futurália está de regresso à Feira Internacional de Lisboa. Até ao próximo sábado são esperados
milhares de jovens à procura de soluções de Emprego e Formação.
Declarações de Matilde Buisel, gestora de projeto "Apps for Good"
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Concurso apoia apps criadas por jovens dos 10 aos 18 anos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/03/2018

Meio:

ECO - Economia Online

Autores:

Isabel Patrício

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e45c67a

2018-03-14T10:29:41Z
Vinte equipas formadas por jovens dos 10 aos 18 anos vão concorrer, esta quarta-feira, pela
possibilidade de terem as suas apps financiadas pela DNS.pt e desenvolvidas profissionalmente.
Duas dezenas de equipas formadas por alunos dos 10 aos 18 anos vão defrontar-se, esta quarta-feira,
na Futurália, pela oportunidade de terem as suas aplicações financiadas pela DNS.pt e desenvolvidas
profissionalmente. Nesta primeira edição do concurso App Start Up, serão os participantes do Apps for
Good (programa educativo tecnológico que quer fazer emergir uma nova geração de jovens
empreendedores) a entrar na corrida.
"Vamos realizar a primeira edição do App Start Up na Futurália com o objetivo de criar condições para
que os alunos que já participaram nas três últimas edições do programa, continuem e consolidem o
excelente trabalho que tem desenvolvido e que consigam desenvolver profissionalmente a sua
aplicação", sublinha, em comunicado, João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Durante a manhã desta quarta-feira, os alunos em questão receberão mentoria em processos de
design, implementação e publicação de aplicações por uma equipa de formadores do IADE. Depois, já
à tarde, as equipas farão pitch das suas ideias perante um júri composto por Luísa Gueifão da DNS.pt,
Ricardo Marvão da Beta-i, Rodrigo Barona da Thompson, Ana Gonçalves Pereira da APDC, Rodrigo
Costa da Monday e João Paulino da Bliss.
A última fase será uma conversa em torno do tema "Estamos a educar para o futuro?", que contará
com a presença de José Vítor Pedroso (da Direção-Geral da Educação), Filipe Almeida (da Portugal
Inovação Social), Luísa Gueifão (da DNS.pt), Rogério Carapuça (da APDC), Ricardo Marvão (da Beta-i)
e Stephan Morais (da Indico Capital Partners).
O App Start Up tem como objetivo ligar as soluções desenvolvidas pelos jovens aos mercados das
Mobile Apps, concedendo-lhes mentoria, formação e apoios financeiros. O concurso resulta da parceria
entre a DNS.pt, a APDC, o IADE e a Beta-i com o Apps for Good.
Lançado há cinco anos pelo brasileiro CDI, o Apps for Good começou como projeto educativo no Reino
Unido. Em Portugal, a Direção-Geral da Educação convidou a empresa a fazer um piloto em 2014 com
20 escolas. No presente ano letivo, o programa já abrange 180 escolas nacionais (3266 alunos e 400
professores), tendo formado parcerias com a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, IBM, REN, SRS
Advogados, entre outros.
Isabel Patrício
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App Start Up. Concurso apoia apps criadas por jovens dos 10 aos 18 anos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Economia Online

14/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=641f3c2d

14 de Março de 2018
Vinte equipas formadas por jovens dos 10 aos 18 anos vão concorrer, esta quarta-feira, pela
possibilidade de terem as suas apps financiadas pela DNS.pt e desenvolvidas profissionalmente. Duas
dezenas de equipas formadas por alunos dos 10 aos 18 anos vão defrontar-se, esta quarta-feira, na
Futurália, pela oportunidade de terem as suas aplicações financiadas pela DNS.pt e desenvolvidas
profissionalmente. Nesta primeira edição do concurso App Start Up, serão os participantes do Apps for
Good (programa educativo tecnológico que quer fazer emergir uma nova geração de jovens
empreendedores) a entrar na corrida. "Vamos realizar a primeira edição do App Start Up na Futurália
com o objetivo de criar condições para que os alunos que já participaram nas três últimas edições do
programa, continuem e consolidem o excelente trabalho que tem desenvolvido e que consigam
desenvolver profissionalmente a sua aplicação", sublinha, em comunicado, João Baracho, diretor
executivo do CDI Portugal. Durante a manhã desta quarta-feira, os alunos em questão receberão
mentoria em processos de design, implementação e publicação de aplicações por uma equipa de
formadores do IADE. Depois, já à tarde, as equipas farão pitch das suas ideias perante um júri
composto por Luísa Gueifão da DNS.pt, Ricardo Marvão da Beta-i, Rodrigo Barona da Thompson, Ana
Gonçalves Pereira da APDC, Rodrigo Costa da Monday e João Paulino da Bliss. A última fase será uma
conversa em torno do tema "Estamos a educar para o futuro?", que contará com a presença de José
Vítor Pedroso (da Direção-Geral da Educação), Filipe Almeida (da Portugal Inovação Social), Luísa
Gueifão (da DNS.pt), Rogério Carapuça (da APDC), Ricardo Marvão (da Beta-i) e Stephan Morais (da
Indico Capital Partners). O App Start Up tem como objetivo ligar as soluções desenvolvidas pelos
jovens aos mercados das Mobile Apps, concedendo-lhes mentoria, formação e apoios financeiros. O
concurso resulta da parceria entre a DNS.pt, a APDC, o IADE e a Beta-i com o Apps for Good. Lançado
há cinco anos pelo brasileiro CDI, o Apps for Good começou como projeto educativo no Reino Unido.
Em Portugal, a Direção-Geral da Educação convidou a empresa a fazer um piloto em 2014 com 20
escolas. No presente ano letivo, o programa já abrange 180 escolas nacionais (3266 alunos e 400
professores), tendo formado parcerias com a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, IBM, REN, SRS
Advogados, entre outros. De segunda a sábado, vai poder consultar os especialistas em Desporto,
Atualidade, Entretenimento, Tecnologia, Lifestyle e Motores. A sua Dose Diária está prestes a chegar.
Subscreva para receber quando estiver pronta a tomar.
SAPO
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Programa App Start Up apoia aplicações criadas por jovens dos 10 aos 18 anos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

13/03/2018

Autores:

Mariana Bandeira

Jornal Económico Online (O) Meio:
Jornal Económico Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c67b5205

Programa App Start Up apoia aplicações criadas por jovens dos 10 aos 18 anos Mariana Bandeira 13
Mar 2018
A primeira edição realiza-se esta quarta-feira, na Futurália. A iniciativa disponibiliza mentoria,
formação ou financiamento aos melhores projetos. Depois do 'pitch', os alunos saberão se podem
contar com o apoio da associação DNS.pt.
Há um novo apoio aos jovens empreendedores que tenham desenvolvido aplicações para dispositivos
móveis. A primeira edição do App Start Up vai disponibilizar mentoria, formação ou financiamento aos
melhores projetos criados por alunos dos 10 aos 18 anos.
O arranque desta iniciativa acontece esta quarta-feira, 14 de março, na feira educativa Futurália, que
decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), entre os dias 14 e 17 de março. Um conjunto de 20
equipas de alunos (participantes nas edições anteriores do programa Apps for Good) vai receber
tutoria em processos do design, implementação e publicação de aplicações por parte de uma equipa
de formadores do IADE.
"Vamos realizar a primeira edição do App Start Up na Futurália com o objetivo de criar condições para
que os alunos que já participaram nas três últimas edições do programa continuem e consolidem o
excelente trabalho que têm desenvolvido, e que consigam desenvolver profissionalmente a sua
aplicação", explicou João Baracho, diretor executivo da organização não-governamental CDI Portugal.
Continuar a ler
O projeto vencedor vai ser financiado pela associação DNS.pt para ser desenvolvido profissionalmente.
Depois da formação, os alunos irão apresentar as suas aplicações em pitch e serão avaliados por um
júri composto por Luísa Gueifão (DNS.pt), Ricardo Marvão (Beta-i), Rodrigo Barona (Thompson), Ana
Gonçalves Pereira (APDC), Rodrigo Costa (Monday) e João Paulino (Bliss).
Mais tarde, a jurada Luísa Gueifão e outros oradores - José Vitor Pedroso (Direção-Geral da
Educação), Filipe Almeida (Portugal Inovação Social), Rogério Carapuça (APDC), Ricardo Marvão
(Beta-i) e Stephan Morais (Indico Capital Partners) - juntar-se-ão para debater o tema "Estamos a
educar para o futuro?".
2018-03-13 11:25:30+00:00
Mariana Bandeira
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