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Alunos de Santarém representam o país no concurso "Apps for Good" em Londres
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54582fbc

Mónica Marona e João Rosado, alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, que
venceram o concurso nacional "Apps for Good" em 2017, estiveram em Londres, no Reino Unido, a
representar o país.
"Pensa Antes de Publicar" é o nome da aplicação vencedora dos ex-estudantes do curso profissional de
Técnico de Multimédia. Pretende, através do recurso a tablets ou smartphones, convidar os jovens a
ler mais, além de ainda abordar o tema actual da protecção de dados e a utilização correcta das redes
sociais.
O concurso decorreu durante o dia 20 de Junho. A equipa orientada pela professora Clara Ferreira
apresentou durante a manhã a sua aplicação na sede do BNP Paribas e, da parte da tarde, na sessão
VIP dos projectos "Apps for Good" no teatro Rich Mix. Esta é a primeira vez que uma equipa
portuguesa é convidada a participar neste evento, uma versão internacional do "Apps for Good".
Promovido pelo Centro de Inclusão Digital (CDI) Portugal, o "App for Good" é um programa educativo
que pretende desafiar alunos e professores a criarem uma aplicação que contribua para a resolução de
um problema da comunidade envolvente do aluno. A iniciativa nasceu no Reino Unido há quatro anos
e conta actualmente em Portugal com a participação de 104 escolas.
Edição de 12.07.2018 | Economia
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Mais de 250 alunos participaram na 4.ª edição da Apps for Good
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09.07.2018 15h25
Alunos de várias escolas do país participaram num concurso tecnológico e tiveram de criar aplicações
para telemóveis e tablet que permitissem resolver um problema social. A iniciativa Apps for Good
contou com a presença de 290 alunos e teve cerca de 70 aplicações a concurso.
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Mais de 250 alunos a concurso na 4.ª edição da Apps for Good
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09/07/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7ff76d3

09.07.2018 15h25
Alunos de várias escolas do país participaram num concurso tecnológico e tiveram de criar aplicações
para telemóveis e tablet que permitissem resolver um problema social. A iniciativa Apps for Good
contou com a presença de 290 alunos e teve cerca de 70 aplicações a concurso.
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Aplicação para estacionamento desenvolvida por alunos da Ribeira Brava vence encontro regional

‘P-Easy’ ganha dimensão nacional
‘Apps For Good’
mais generalizada

TECNOLOGIA
Susy Lobato
slobato@jm-madeira.pt

Alunos
da Ribeira Brava
desenvolveram
uma solução
que ajuda os
condutores
a encontrarem
estacionamentos
disponíveis.
Alunos da Escola Padre Manuel Álvares vão representar a Madeira na final do ‘Apps For Good’.
s júris ouviram, analisaram
e decidiram qual a melhor
solução tecnológica para
representar a Madeira na
final do ‘Apps For Good’,
uma competição que decorre ao
nível nacional.
‘P-Easy’, a aplicação que pretende facilitar o estacionamento, convenceu os decisores que tiveram
de optar por uma das três ideias
apresentadas ontem nas instalações da ACIN, na Ribeira Brava.
A feliz contemplada foi a equipa
da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, composta por
três jovens.
“A ideia é facilitar o estacionamento, congregando vários tipos
de informação”, começou por

O

transmitir Filipe Orlando, portavoz da equipa vencedora. “Através
deste aplicativo, será possível apurar a disponibilidade dos parques,
conseguindo ajudar os condutores
a encontrarem estacionamentos
com vagas disponíveis”, prosseguiu, enumerando uma série de
vantagens associadas ao serviço
que, de acordo com o jovem, “é
inovador no mercado regional”.
“A aplicação permitirá poupar
tempo, reduzir a poluição e engarrafamentos”, defendeu, adiantando que a ideia é incluir todo o
tipo de parques.
A aplicação ainda não foi testada,
porque “isso implicaria alguns investimentos”, mas Filipe Orlando
garante que, pelas investigações

Secretaria da Educação e CDI assinam protocolo de colaboração.

feitas, “é possível executar esta
aplicação com perfeição”.
A ideia volta a ser posta à prova
no dia 24 de setembro, na final
desta 4ª edição do ‘Apps For Good’,
evento que irá decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
Nesta edição participam 3205
alunos e 450 professores de 180
escolas de todo o País, mas apenas
22 soluções chegam à final.
Refira-se que o ‘Apps For Good’
é um movimento tecnológico educativo no qual alunos (entre os 10
e os 18 anos) e professores trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do
seu dia a dia através da criação
de apps para smartphones ou ta-

blets.
De acordo com o diretor da Associação para Inserção por Centros
Digitais de Informação - CDI, responsável pela organização do evento, um dos objetivos do programa
“é ajudar a alteração do modelo
educativo”, que passa a ser baseado na metodologia de projeto
e no desenvolvimento de um produto.
João Baracho referiu ainda que
a iniciativa “está de acordo com a
estratégia que se quer seguir em
termos de educação e encaixa perfeitamente na flexibilidade curricular e na educação para a cidadania que são projetos que o Ministério da Educação quer promover”. JM

A Secretaria Regional da
Educação e a Associação
para Inserção por Centros
Digitais de Informação - CDI
Portugal, assinaram ontem
um protocolo de cooperação
que tem como principal objetivo ‘atrair’ mais escolas ao
programa ‘Apps For Good’.
“Este encontro é o ponto de
partida para sensibilizar outros docentes”, disse o diretor regional da Educação,
explicando que o programa
educativo e tecnológico “pretende desenvolver o trabalho
em equipa entre os alunos e
os professores”.
Marco Gomes referiu ainda
que a adesão ao projeto “é
essencial para uma educação em que se pretende,
cada vez mais, que os alunos
tenham pensamento crítico
e que saibam integrar uma
tecnologia”.

Projeto pode mudar
mentalidades
Um dos propósitos do ‘Apps
For Good’ é envolver professores e alunos na criação de
aplicações e é, pois, nessa
linha que Luís Sousa, administrador da ACIN, considera
que “o projeto é fundamental
para que se mudem mentalidades”. Sobretudo a dos professores que, a seu ver, “têm
de se adaptar e se atualizar
porque aquilo que aprenderam há 20 anos já não se
aplica hoje em dia”.
O empresário na área tecnológica, que frequentemente
recebe estagiários das escolas secundárias, salienta que
“os conteúdos lecionados na
área tecnológica estão desatualizados em relação ao
que se pratica nas empresas”.
Luís Sousa, um dos júris da
competição regional que decorreu ontem, referia-se, por
exemplo, às linguagens de
programação que “não estão
adaptadas para o desenvolvimento de aplicações”.

Semi-final ocorreu ontem nas instalações da ACIN, na Ribeira Brava.
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Há cerejas para todos!
A produção subiu 20% este ano. Manuel Tomé,
um dos maiores produtores do Jardim da Serra,
entende que o grande problema é a falta de mão de
obra. “Ninguém se quer dedicar a isto”, lamenta.
págs. 12 e 13

URBANIZAÇÃO ABANDONADA
‘ESCONDE’ CRIMES EM S. CRUZ
Há 10 anos que três edifícios estão votados ao abandono junto à escola secundária e ao Solar do Bom Jesus, em Santa
Cruz. Os moradores denunciam crimes efetuados por delinquentes e vândalos, atos que também já motivaram uma
reunião entre a Câmara e a PSP. A autarquia avalia a possibilidade de vedar o acesso ao local. pág. 4

Zona Franca debaixo de fogo Expomadeira
Bruxelas anuncia investigação profunda
ao CINM. Albuquerque acusa Ana Gomes
de querer prejudicar “deliberadamente”
a Madeira. Ministério dos Negócios
Estrangeiros defende “regime especial”
da Zona Franca. págs. 20 e 21

Rui Barreto
traz anúncio
e Rafael Santos
de 12 milhões
vão à luta
para a exportação no CDS

App ‘P-Easy’
defende Madeira
em concurso
nacional

Combustíveis
ficam mais
baratos
segunda-feira
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Madeira recebe pela primeira vez a maior competição nacional de aplicações criadas
por jovens
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=164ca241

Sexta-feira, 6. julho 2018
Programa Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo;
No Encontro Regional será assinado o protocolo entre a Direção Regional de Educação da Madeira e o
CDI Portugal;
O arquipélago da Madeira vai receber, pela primeira vez, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. No último Encontro Regional da 4ª Edição
do Apps for Good, que decorrerá amanhã na Ribeira Brava, três 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.
Depois dos Encontros Regionais nos Açores, em Valongo e em Lisboa, em que participaram cerca de
130 equipas (cerca de 500 alunos e 130 professores), o arquipélago da Madeira recebe pela primeira
vez o programa Apps for Good. As equipas de alunos que participam nesta última semifinal da 4ª
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 que irá representar a Madeira
no evento final do Apps for Good, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
As aplicações em competição são a P-Easy, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a
Mais Matemática, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, e a MachiCity, da Escola Básica e
Secundária de Machico. O júri será composto por José Augusto Martins e Luís Filipe Lemos, ambos da
Secretaria Regional de Educação, por Rosária Sardinha, da Direção Regional da Juventude e Desporto,
por João Pereira (ANPRI), Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira) e Luís Sousa (ACIN).
No final deste Encontro Regional será assinado um protocolo entre Marco Gomes, diretor da Direção
Regional de Educação da Madeira, e João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, que estabelece a
parceria entre estas duas entidades e representa o início da implementação do programa Apps for
Good na Madeira.
Dia: 6 de julho de 2018
Local: ER 104, nº42 A, Rua Seminário, Ribeira Brava (Madeira)
Agenda:
14h00
15h00
15h15
15h30
16h00

-

Receção das equipas de alunos, professores, júri e convidados;
O que é o Apps for Good? (Matilde Buisel, CDI Portugal);
Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos;
Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
Entrega de Prémio

Página 6

16h15 - Assinatura de Protocolo entre a Direção Regional de Educação da Madeira e o CDI Portugal e
Encerramento
Ribeira Brava
ER 104, nº42 A, Rua Seminário
Ribeira Brava
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"Estamos atrasados 15 anos", afirma administrador da ACIN
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06 Jul 2018
O administrador da ACIN - iCloud Solutions exortou a uma urgente alteração da metodologia e
também dos conteúdos programáticos no sistema de ensino secundário, considerando existência de
um atraso comparativamente com países ou com empresas de vanguarda na área tecnológica. "Diria
que estamos atrasados 15 anos", observou em jeito de crítica, lamentando a "distância entre escolas e
empresas" num panorama que entende ser contraproducente, muito mais quando o empresário
ribeira-bravense olha para o modelo americano: "Lá as escolas funcionam muito bem, praticamente
dentro das empresas e funcionam muito bem. Aqui há um receio que esta ligação se faça, embora
estejamos a melhorar", afirmou o gestor do 'gigante' madeirense, líder em diversos segmentos de
mercado na área da Cloud. As palavras foram proferidas esta tarde durante o Encontro Regional da
Madeira da 4ª Edição do Apps for Good, que decorreu na Ribeira Brava, um momento para o
empreendedor referir que o projecto "é fundamental para que se mudem mentalidades", a começar,
vincou, pela classe docente: "Acho que deve começar aí. Têm que se adaptar, têm que se actualizar,
porque aquilo que aprenderam não se aplica hoje em dia". De resto, aplaudiu os passos dados no
sistema de ensino regional através da instalação de salas de robótica, no entanto ao nível do ensino
secundário não foi de rodeios classificando estarmos "muito mal, estamos péssimos", criticou,
apontando lacunas no domínio da "linguagem de programação", ainda nos "currículos desatualizados".
Luís Sousa afirmou que "os alunos aprendem coisas que nunca vão usar e que estão desactualizados
há 20 anos. É urgente mudar", manifestou aos jornalistas.
Victor Hugo
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Governo estuda tabeletes em vez de livros
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6b99960

06 Jul 2018
Talvez num futuro próximo os livros possam ser substituídos por tabletes:"Vamos ver, mas por que
não? Acho que é de pensar porque, se outros fazem e é bom, porventura adaptando à Região, pode
ser uma boa resposta. É uma questão que vamos considerar e, se entendermos que pode ser útil,
porque não?". Foi desta forma que o director regional Educação mostrou estar disponível para estudar
a substituição dos manuais pela introdução de meios tecnológicos, nomeadamente tabletes, de resto
como já acontece nalguns países do Norte da Europa, designadamente na Finlândia, país que tem sido
um exemplo no sistema de educação mundial e uma forma de respeitar as recomendações aprovadas
pela Assembleia da República e pela Assembleia Legislativa, sobre o peso das mochilas que os alunos
transportam. O governante falava esta tarde à margem do Encontro Regional da 4ª Edição do Apps for
Good, que decorreu na Ribeira Brava e onde três equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos
participaram e demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, aproveitando para
apresentar as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais. Marco Gomes diz ser intenção da
tutela que "as utilizem as ferramentas de programas tecnológico, de uma forma generalizada, uma
ferramenta que desenvolvam os seus projectos (...) por aquilo que temos visto, achamos que vai ter
muita aceitação e que possa resultar respostas ao dia-a-dia".
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Governo estuda tablets em vez de livros
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Talvez num futuro próximo os livros possam ser substituídos por tablets:"Vamos ver, mas por que
não? Acho que é de pensar porque, se outros fazem e é bom, porventura adaptando à Região, pode
ser uma boa resposta. É uma questão que vamos considerar e, se entendermos que pode ser útil,
porque não?". Foi desta forma que o director regional Educação mostrou estar disponível para estudar
a substituição dos manuais pela introdução de meios tecnológicos, nomeadamente tablets, de resto
como já acontece nalguns países do Norte da Europa, designadamente na Finlândia, país que tem sido
um exemplo no sistema de educação mundial e uma forma de respeitar as recomendações aprovadas
pela Assembleia da República e pela Assembleia Legislativa, sobre o peso das mochilas que os alunos
transportam. O governante falava esta tarde à margem do Encontro Regional da 4ª Edição do Apps for
Good, que decorreu na Ribeira Brava e onde três equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos
participaram e demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, aproveitando para
apresentar as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais. Marco Gomes diz ser intenção da
tutela que "as utilizem as ferramentas de programas tecnológico, de uma forma generalizada, uma
ferramenta que desenvolvam os seus projectos (...) por aquilo que temos visto, achamos que vai ter
muita aceitação e que possa resultar respostas ao dia-a-dia".
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Interesse de estrangeiros na Madeira continua a aumentar
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06.07.2018 às 10h45
Depois de ter sido considerado, pela quinta vez, o melhor destino insular da Europa, a Madeira
continua na mira dos turistas e está empenhada em diversificar oferta
Os resultados são claros: o interesse pela Madeira tem estado a crescer nos principais mercados
turísticos do arquipélago. Segundo um estudo conjunto entre a Associação de Promoção da Madeira
(AP-Madeira) e a Bloom Consulting Portugal, no Reino Unido o interesse por este destino cresceu
17%. Alemanha (30%), França (19%), Suécia (18%) e Dinamarca (11%) também revelam um
aumento de interesse pela Madeira, o que reflete a evolução positiva da notoriedade deste
arquipélago, segundo Filipe Roquette, diretor-geral da consultora. Os resultados deste inquérito foram
apresentados esta quarta-feira, 4 de julho, durante um evento privado no Funchal.
Recorde-se que a Madeira foi mais uma vez distinguida com o prémio de melhor destino insular da
Europa nos World Travel Awards, um galardão que arrecada pela quinta vez - e pela terceira
consecutiva. E para o ano será a grande anfitriã da festa dos já chamados 'Óscares do Turismo', num
sinal claro de que os esforços feitos recentemente pela AP-Madeira e pela Secretaria Regional do
Turismo têm estado a dar frutos. A utilização mais criteriosa do orçamento alocado ao Turismo bem
como a tentativa de aumentar a base de associados da AP-Madeira tem sido uma das grandes apostas
dos últimos três anos, numa altura em que as preocupações sobre o aumento exponencial de oferta
de camas preocupa as autoridades. "É importante que a Madeira não perca a sua essência de natureza
que, aliás, é muito procurada pelos nossos turistas-tipo", referiu recentemente à EXAME Roberto
Santa-Clara
"O conhecimento dos mercados, nomeadamente através da auscultação dos mercados emissores, é
vital para o desenvolvimento de um trabalho profissional e para a condução da nossa atuação",
justifica o diretor-executivo da AP-Madeira no comunicado enviado com as conclusões deste estudo
recente. O responsável, que iniciou recentemente o segundo mandato à frente da instituição, salienta
a importância de manter o foco nos clientes-tipo do arquipélago e de adequar a oferta a essa procura
sem comprometer a sustentabilidade do território. " Os resultados são muito animadores ao nível de
taxas de penetração nos mercados e também no que concerne às taxas de reconhecimento", continua.
" Mas deixam inúmeros desafios e a necessidade de aprofundar alguns temas para concretizar uma
melhor performance do destino. Esperamos que todos os stakeholders tirem partido desta informação"
conclui o gestor.
O estudo apresentado ontem, e que poderá ajudar a delinear o plano estratégico dos próximos anos,
teve em conta mais de cinco mil entrevistas realizadas nos já referidos mercados, para além de terem
sido analisadas quase 50 milhões de pesquisas online feita pelos turistas destas geografias. Segundo a
AP-Madeira, foram usadas mais de 30 variáveis específicas para chegar a estas conclusões.
A AP-Madeira lançou no início desta semana uma nova campanha de publicidade focada no digital com
o título "#madeiranowordsneeded", numa referência clara às variadas distinções que tem garantido
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como melhor destino insular da Europa e do Mundo (título que deteve também entre 2015 e 2017).
arquipélago da Madeira vai receber, pela primeira vez, a maior competição nacional pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. No último Encontro Regional da 4ª Edição
do Apps for Good, que decorrerá amanhã na Ribeira Brava, três 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.
Apps for Good no Funchal
Esta quinta-feira foi ainda anunciado que a Madeira vai receber pela primeira vez o programa Apps for
Good,uma iniciativa desenvolvida junto das escolas e que promove a utilização de tecnologias para
solucionar questões sociais. Em comunicado, a CDI-Portugal, ONG responsável pela Apps for Good,
explica ainda que vai "assinar um protocolo com a Direção Regional de Educação, o que demonstra a
importância que este programa tem a nível nacional para promover e ajudar a desenvolver a
capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia para resolver problemas e causas
sociais". As declarações são de João Baracho, diretor executivo do CDI.
Na última semi-final desta edição da Apps for Good participam três equipas de jovens entre os 10 e os
18 anos, que poderão mostrar as Apps que desenvolveram durante este ano letivo. O projeto
vencedor marcará presença na Fundação Calouste Gulbenkian, no evento final da iniciativa. Os
responsáveis da CDI e das entidades educativas da região mostram-se, no mesmo comunicado,
particularmente satisfeitas com a implementação da iniciativa na região, esperando que possa motivar
os mais novos a testar as suas capacidades.
Margarida Vaqueiro Lopes
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Madeira acolhe final
do Apps for Good
Madeira recebe, pela primeira vez, a maior competição
nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais. No último Encontro Regional da 4ª
Edição do Apps for Good, que
decorre hoje na Ribeira Brava,
três 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.
Depois dos Encontros Regionais nos Açores, em Valongo e
em Lisboa, em que participaram
cerca de 130 equipas (cerca de
500 alunos e 130 professores), é
a vez da Madeira receber o programa Apps for Good.
As equipas de alunos que participam nesta última semifinal
da 4ª 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 que
irá representar a Madeira no

A

evento final do Apps for Good,
em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
As aplicações em competição
são a P-Easy, da Escola Básica
e Secundária Padre Manuel Álvares, a Mais Matemática, da
Escola Básica e Secundária de
Santa Cruz, e a MachiCity, da
Escola Básica e Secundária de
Machico. O júri será composto
por José Augusto Martins e
Luís Filipe Lemos, ambos da
Secretaria Regional de Educação, por Rosária Sardinha, da
Direção Regional da Juventude
e Desporto, por João Pereira
(ANPRI), Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira) e Luís
Sousa (ACIN).
No final deste encontro regional será assinado um protocolo entre Marco Gomes, diretor regional de Educação da
Madeira, e João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal,
que estabelece a parceria entre
estas duas entidades e representa o início da implementação do programa Apps for Good
na Madeira. JM
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Escola da Ribeira Brava vai representar a Madeira na final do Apps For Good
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'P-Easy', assim se intitula a aplicação vencedora do Encontro Regional da 4ª edição do Apps For Good.
A ideia, desenvolvida por três alunos da Escola Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava) irá, assim,
representar a Região na comeptição final, a nível nacional, que decorrerá em setembro na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Filipe Orlando, porta-voz da equipa vencedora, explicou-nos qual o objetivo da aplicação desenvolvida.
"A ideia é facilitar o estacionamento", começou por transmitiir, explicando que "a aplicação congrega
vários tipos de informação, nomeadamente a disponibilidade dos parques, conseguindo ajudar os
condutores a encontrarem estacionamentos com vagas disponíveis". "Isso permitirá poupar tempo,
reduzir a poluição e engarrafamentos", defendeu, acrescentando que a ideia é incluir toto o dia de
parques: cobertos, descobertos, com e sem barreira.
A "P-Easy" convenceu o júri que, para além desta, ouviu outras duas ideias.
A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz apresentou uma ferramenta que possibilita apoio escolar
em sala de aula e a Escola Básica e Secundária de Machico desenvolvou uma aplicação que
disponibiliza um roteiro turístico para o concelho.
Refira-se que o Apps For Good é um movimento tecnológico educativo no qual alunos (entre os 10 e
os 18 anos) e professores trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia
a dia através da criação de apps para smartphones ou tablets.
Nesta 4ª edição participam um total de 3205 alunos e 450 professores de 180 escolas de todo o país.
Apenas 22 estarão presentes no evento final, que decorre no dia 24 de setembro.
2018-07-06 16:41:00

Página 14

A15

Madeira vai receber a maior competição nacional de aplicações criadas por jovens
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A Madeira vai receber, pela primeira vez, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais. No último Encontro Regional da 4ª Edição do Apps for
Good, que decorrerá amanhã (dia 6) na Ribeira Brava, três 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.
Depois dos encontros regionais nos Açores, em Valongo e em Lisboa, em que participaram cerca de
130 equipas (cerca de 500 alunos e 130 professores), a Madeira recebe pela primeira vez o programa
Apps for Good.
As equipas de alunos que participam nesta última semifinal da 4ª 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 que irá representar a Madeira no evento final do Apps for Good,
em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
As aplicações em competição são a P-Easy, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a
Mais Matemática, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, e a MachiCity, da Escola Básica e
Secundária de Machico. O júri será composto por José Augusto Martins e Luís Filipe Lemos, ambos da
Secretaria Regional de Educação, por Rosária Sardinha, da Direção Regional da Juventude e Desporto,
por João Pereira (ANPRI), Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira) e Luís Sousa (ACIN).
No final deste Encontro Regional será assinado um protocolo entre Marco Gomes, diretor da Direção
Regional de Educação da Madeira, e João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, que estabelece a
parceria entre estas duas entidades e representa o início da implementação do programa Apps for
Good na Madeira.
2018-07-05 16:41:00
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Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento
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A "WeHelp", a aplicação que está a ser desenvolvida por 5 alunos do 11º K da Escola Profissional
Agrícola Conde de S. Bento - Santo Tirso, sob a orientação do professor bibliotecário, Jerónimo
Francisco, é uma das nove finalistas do projeto Apps for Good.
Decorreu no passado dia 28 de junho, no Parque Urbano e Fórum Cultural de Ermesinde, o encontro
regional do Norte da "Apps for Good", iniciativa promovida pelo CDI Portugal (Centro of Digital
Inclusion), organização não-governamental de inclusão social e inovação digital, em parceria com o
Ministério da Educação e Ciência, com nove dos 60 projetos apresentados a serem selecionados para a
final.
Apps for Good é um movimento tecnológico educativo que chega a jovens através de parcerias com
organizações de educação formal ou não formal - escolas, colégios, centros de juventude, clubes de
informática, entre outros. Professores e alunos, entre os 10 e os 18 anos, trabalham em equipa para
darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia através da criação de apps para smartphones
ou tablets.
'We Help' presta serviços e promove emprego
A aplicação "WeHelp", que começou a ser desenvolvida em novembro de 2017, tem dois objectivos:
facilitar a vida de todas as pessoas que necessitam de uma reparação ou serviço em sua casa; e dar
visibilidade a pequenas empresas de proximidade, potenciando a criação de novos empregos.
O utilizador da WeHelp acede à aplicação, escolhe a área geográfica onde reside e o tipo de serviços
que pretende. Depois é fornecida uma lista de empresas que prestam esse serviço e o respetivo preço.
De entre as empresas apresentadas, o utilizador escolhe a que melhor lhe convier. Depois do serviço
efetuado, o utilizador tem a possibilidade de aceder de novo a App, para fazer uma avaliação do
prestador de serviços e, desta forma, ajudar futuros utilizadores a fazerem as suas escolhas.
A equipa formada pelos alunos Nuno Neto, Pedro Ferreira, Samuel Dias, Tiago Ruas e Vítor Azevedo
estará presente no evento final, no dia 24 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
SantoTirsoDigital
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Desafio de uma vida: fazer uma app que dá receitas para o jantar
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inovação
Desafio de uma vida: fazer uma app que dá receitas para o jantar
Domingo, 1 Julho 2018 João Tomé
Falámos com os estudantes portugueses de 17 anos que ganharam os concursos Apps for Good e
Apps Start Up e estão fazer uma app que promete.
Manuel, Pedro, Dinis, Tiago e Rui. Os cinco são jovens estudantes do Secundário, têm apenas 17 anos,
mas um desafio enorme em mãos: tornar o conceito já duas vezes premiado de uma app que quer
ajudar-nos a escolher o que fazer para comer lá por casa numa realidade.
O seu projeto chama-se Cook Wizard e venceu há dois anos o concurso nacional de App for Good
(projeto que vai na terceira edição da ONG CDI Portugal). Já este ano o conceito criado pelo jovem
Manuel Silva conquistou o recentemente criado prémio App Start Up, onde estavam a concurso os três
vencedores das três edições do App for Good.
E o que é o Cook Wizard?
A partir da expressão que ouviram vezes sem conta os pais dizerem em casa "Não sei o que vou fazer
para jantar", os jovens estudantes da escola secundária de Nelas (distrito de Viseu) criaram um
conceito de um assistente mobile. O objetivo é sugerir receitas utilizando os ingredientes que estão na
despensa ou no frigorífico. Os jovens querem com a sua aplicação incluir também uma lista de
compras, para que se possa atualizar o que há (ou falta) na despensa lá de casa.
Desafio: fazer app sem ser programador
Falámos com três dos jovens - Rui, Pedro e Manuel -, que estão agora na fase de desenvolver a
aplicação. O trio interessa-se por tecnologia e gostam de ser "empreendedores no dia-a-dia", mas
assumem não ter conhecimentos técnicos ou práticos na área da programação. Por isso, agora que
passaram para a fase de construção da aplicação propriamente dita, estão a ter ajuda profissional.
"É uma fase complicada e estamos confiantes de que vamos conseguir ultrapassar os desafios árduos
que nos aparecerão nesta nova etapa".
Sobre o feedback de colegas e pessoas experientes na área, "tem sido sempre positivo" e o projeto foi
já apresentado inclusive a "vários investidores e profissionais na área".
Os timings para ter a aplicação pronta estão ainda a ser definidos com o DNS.pt, que apoia a
iniciativa. Já o objetivo final é claro e ambicioso: "queremos ter a aplicação disponível em todas as
lojas e sistemas operativos e também ter patrocínios para podermos desenvolver ainda mais a
aplicação, com várias versões, uma paga e outra gratuita".
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O gosto pela área é óbvio. Estão todos na área de ciências no secundário e gostam das disciplinas
mais científicas. E será que sonham em seguir esta área? Nem todos. Rui admite: "apesar de ser uma
área que tem o meu interesse por estar em todo o lado, não é o curso que quero seguir".
Já Pedro está mesmo rendido ao mundo da tecnologia: "o meu sonho é enveredar por uma das áreas
das tecnologias, sendo a minha profissão de sonho engenheiro informático, ou qualquer outra
relacionada (engenheiro de telecomunicações, por exemplo). Para Manuel, a decisão final ainda não
está tomada, mas... "não tenciono seguir este ramo especificamente, estou mais interessado na área
da saúde ou na área do direito".
As profissões de futuro para jovens de 17 anos
Para o trio de jovens criadores, os "empregos do futuro passarão por tudo o que tenha a ver com
produção industrial", que poderão envolver cada vez mais a "robótica, devido à emergente automação
do mundo". Além disso, esperam haver mais "empregos relacionados com informática e programação,
já que a informática está presente em tudo no nosso quotidiano".
2018-07-01 00:01:52+01:00
[Additional Text]:
App Start Up Final 2
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Apps for Good: a competição de aplicações criadas por jovens para mudar o mundo
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Foto: AfG
A cidade de Lisboa será palco de mais uma semifinal da competição nacional pela melhor aplicação
criada por jovens para resolver problemas sociais. No Encontro Regional Sul da 4ª Edição do Apps for
Good, que decorrerá hoje na Escola Secundária Vergílio Ferreira, 72 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 da Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação, Maria João
Horta, e com um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como
Luciana Peres (BNP Paribas), Vânia Neto (Microsoft), Mário Reis (Fujitsu), Cláudia Matias (SAP),
Gonçalo Costa Andrade (IBM), Sofia Riço Calado (SRS Advogados), Dora Miranda (DNS.pt), Daniel
Freitas (PT), Fernanda Ledesma (ANPRI), entre outros.
As 72 equipas de alunos (290 alunos e 64 professores) que participam nesta 4ª 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 as 11 melhores soluções tecnológicas que estarão no evento final, em
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
"Com as transformações constantes a que assistimos diariamente, a tecnologia deve ser, cada vez
mais, um meio e não o fim para a resolução de problemas e de causas sociais para criar uma
sociedade mais sustentável e cívica. O Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa dos
jovens e é um programa muito importante para a formação e educação como futuros empreendedores
e profissionais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
o Programa pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
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fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Fujitsu, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS,
SRS Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa, a Associação Portuguesa de Professores de Inglês e a Associação
de Professores de Matemática. Este programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação
Social.
Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 23 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps for Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Por Empreendedor -
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Apps for Good. Ou uma espécie de Web Summit nas escolas portuguesas
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Os últimos finalistas do Apps for Good foram conhecidos esta terça-feira, na escola Vergílio Ferreira,
em Lisboa. O Expresso viajou ao Web Summit em português dos mais novos
Hugo Tavares da Silva
Jornalista
Tomás, a Bruna e a Joana criaram uma app para ensinar as pessoas a agirem perante incêndios. Os
acontecimentos recentes em Portugal marcaram estes miúdos com pouco mais de dez anos. Tomás
assume o verbo, agarra o tablet e explica a ideia, embora o wi-fi esteja a patinar. É preciso saber o
que fazer, vai insistindo. As recomendações são pertinentes. "Não se pode chatear os bombeiros, que
fazem o seu trabalho tão bem". O rapaz, despachado e de sorriso fácil, quer ser bombeiro ou polícia.
Estava na cara. A Joana prefere "algo relacionado com a Ciência", e a Bruna, que fala muito baixinho,
não sabe ainda. Afinal, falta tanto tempo.
Este é um dos projetos desta semifinal da quarta edição da Apps for Good, que apurou esta terçafeira, na escola Vergílio Ferreira, os últimos 11 finalistas para 24 de setembro, o derradeiro evento na
Fundação Calouste Gulbenkian. Na corrida a Sul estavam 72 equipas, 290 alunos (10-18 anos) e 64
professores. Apuram-se projetos do Norte (9), Açores (1), Madeira (1) e Lisboa (11). O objetivo é
encontrar aplicativos, respostas e soluções tecnológicas para os desafios diários.
O Apps for Good é uma escola em si mesma, uma viagem, pelas lições, reflexões, ligações entre
pessoas e pensamentos, metodologias e frustrações. Magicam-se ideias, constroem-se projetos. E as
apps aparecem nos telefones inteligentes. A comunidade escolar encolhe, fica mais próxima, com pais,
alunos e professores envolvidos num projeto anual, que caminha agora para o seu desfecho.
Noutro campeonato, três alunos da Escola Quinta do Marquês, em Oeiras, criaram uma app para
transformar a obra "O ano da morte de Ricardo Reis" um pouco mais sedutora. Para tal, montaram
dois roteiros citados no livro de José Saramago. A ideia é experienciar o que a prosa promete.
"Pensamos em meter áudio, para ouvir passagens da obra", anunciam. "A nossa app destina-se a
alunos do 12.º ano e a professores. (...) Tem capacidade para ser traduzida para outras línguas,
dirigindo-se depois a turistas." O júri gostou e deu uma ideia: abranger o plano a outras obras. Os
três colegas gostaram, mas preferem os pés no chão: "Se esta der certo..."
Três minutos para seduzir a plateia
Esta aventura pelo mundo da tecnologia começou pelas 14h15 com a apresentação de uma app que
ajudará turistas no seu dia-a-dia, com a opção de acionar a intervenção da polícia em caso de roubo.
E com outra que permite encaixar horários das aulas com o voluntariado escolar, simplificando a
comunicação e fechando a porta a baldas ou lapsos. E mais outro que oferece troca de conteúdos
escolares e aulas interativas. As ideias multiplicam-se, os nervos também. Às vezes faltam as
palavras, mas há sempre alguém que segura as pontas. Aprende-se também isto de trabalhar em
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equipa e ter um objetivo comum.
As apresentações tiveram lugar em seis salas de aula e duraram sensivelmente 1h30. Cada projeto
tinha três minutos para seduzir os presentes. A seguir, ao estilo "shark tank", o júri entrava em ação e
fazia algumas perguntas, explorando alguma lacuna no pitch ou promovendo a resolução de
problemas.
O passo seguinte é o pavilhão, o "MarketPlace". Os alunos vivem aqui uma espécie de Web Summit,
um evento tecnológico que mete debaixo do mesmo teto um sem número de ideias. Os alunos
pensaram, criaram e apresentaram os projetos. Agora visitam as bancas dos outros projetos, trocam
ideias, ouvem explicações. Pais e professores batem bolas. Os miúdos falam entre si. Ficamos a saber
que o evento poderá crescer, passando a ser segmentado por idade. Mas a experiência até aqui
permitiu aprender uma coisa: enquanto os mais velhos têm ideias mais elaboradas, algo que é
acompanhado pela comunicação, os mais pequenos são os mais criativos.
Fechados os discursos protocolares e institucionais, seguiu-se o anúncio dos 11 finalistas, com música,
palmas e até uma onda à mistura. O júri escolheu 10 projetos, ficando o 11.º encarregue do voto
popular. Houve suspiros, sorrisos e encolher de ombros. A competição dá mais um ensinamento: não
se ganha todos os dias.
Finalistas do Encontro Regional Sul
-

Touriste We Can Help you - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro
My Twin Care - Escola Secundária de Sacavém
Influx - Escola Secundária Quinta do Marquês
Distractionless - Escola Secundária Quinta do Marquês
My Pill Dispenser - Escola secundária de Sá da Bandeira
Cvism - Escola Dr. Francisco Fernandes Lopes
MoveMents - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro
1936 - Escola secundária Quinta do Marquês
PFM7 - International School of Palmelpa
Dizer a Escola - Escola Básica e Secundária Santo António da Charneca
Ajudapp - Casa Pia Lisboa - CED Pina Manique

Prémio Público: Volapp, Escola Salesianos do Estoril
Finalistas do Encontro Regional Valongo
- Help2Learn do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches
- Refood da Escola Levante da Maia
- InOVAR da Escola Júlio Dinis, Ovar
- Make a Story da Escola Manuel Gomes de Almeida, Espinho
- We Help da Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento
- AMPARA, Escola Profissional de Fafe
- I-dose Pills, Escola Profissional de Fafe
- WYW Umbrella, Escola Serafim Leite, São João Madeira
- Food Drive, Escola Comércio do Porto
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Prémio Público: VOLpet da Escola Levante da Maia
Encontro Regional Açores
- Oh My Tools da Escola Secundária Domingos Rebelo
Encontro Regional Madeira
- será agora dia 6 julho
Ver aqui todas as novidades do Apps for Good e os candidatos à final de 24 de setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
2018-07-03T18:36:18.708Z
Hugo Tavares da Silva
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Na semifinal norte da "Apps for Good", que decorreu no Parque Urbano e no Fórum Cultural de
Ermesinde, em Valongo, foram apresentadas pelas escolas concorrentes quase 60 ideias originais
O encontro regional do Norte da "Apps for Good", iniciativa promovida pelo CDI Portugal (Centro of
Digital Inclusion), organização não-governamental de inclusão social e inovação digital, em parceria
com o Ministério da Educação e Ciência, realizou-se anteontem, no Parque Urbano e Fórum Cultural de
Ermesinde, a convite da Câmara Municipal de Valongo, com nove dos 60 projetos apresentados a
serem selecionados para a final, marcada para 24 de setembro, na Gulbenkian, em Lisboa.
João Baracho, diretor executivo de CDI Portugal e responsável pelo programa "Apps for Good"
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Esta iniciativa destina-se a alunos do 5.º aos 12.º ano e visa a criação de aplicações para telemóvel e
tablet. "Este ano têm um foco especial nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações
Unidas, pelo que têm de ter um objetivo de sustentabilidade e de resolver um problema social. É
importante que estas crianças e jovens tenham a ideia de fazer alguma coisa pelo Mundo que nos
rodeia", explicou João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, anotando que "a recetividade de
professores e alunos tem sido fantástica".
E não falta criatividade aos estudantes. "Há ideias que vão desde os problemas e a violência no
namoro, a gestão de um funeral, o lixo ou o abandono dos animais. São todas muito originais, cada
vez mais diferentes e mais estudadas", acrescentou o responsável, completando: "É com agrado que
vemos as equipas de alunos e professores a procurarem muito o auxílio de especialista da zona ou da
nossa plataforma, onde temos cerca de 1200 especialistas. Procuram muito o apoio das empresas
locais, das clínicas e centros veterinários e isso é fantástico pela aproximação que faz da escola ao
mundo real".
Alunos explicam o projecto de criação de uma aplicação para telemóvel ou tablet
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Embora projeto esteja desenhado para os 2.º e 3.º ciclos e secundário, há escolas do ensino básico a
pedirem para participar. "No princípio dizia que não se adequava muito, pois o professor nessa
condição tinha de ser mais líder do que facilitador, mas os casos apresentados têm sido muito bem
escolhidos pelos professores e sabem muito bem porque pedem essa exceção", confessa João
Baracho, salientando o "excelente trabalho de todos os professores". "Para além de todos os projetos
e todo o trabalho administrativo, ainda se metem em projetos deste nível e se atrevem a trazer aqui
todas estas equipas. Não é um trabalho leve durante todo o ano", frisa o diretor executivo do CDI.
Alunas explicam o projecto de criação de uma aplicação para telemóvel ou tablet

Página 24

Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Apesar de o projeto estar associado à tecnologia e querer seduzir professores e alunos para essa área,
João Baracho diz que "não é um programa tecnológico, não ensina programação nem tecnologia".
"Tem quatro níveis diferentes de tecnologia. Se entrarem professores de tecnologia e programação
escolhem o nível mais alto e podem desenvolver a app até ao fim, colocar nas lojas e desenvolver ao
máximo o conhecimento tecnológico. Se forem professores de outras disciplinas, com alunos que
querem ir para outras áreas, fazem o programa na mesma, têm as ferramentas para fazer o protótipo
e têm especialista a quem recorrer", explica o responsável, avançando sobre a missão da "Apps for
Good": "O objetivo deste programa não é que vão todos para engenheiros ou informáticos, é que a
tecnologia possa potenciar aquilo que querem fazer e lhes dê mais poder, seja em que área
profissional for. O que se quer é que os alunos têm confiança e vontade de fazer coisas diferentes".
Por seu lado, José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo, anfitriã deste encontro
regional, mostrou-se bastante agradado com este programa e espera que num futuro próximo se
possam ver projetos de escolar do concelho a concorrer.
José Manuel Ribeiro (primeiro da esquerda), presidente da Câmara Municipal de Valongo, foi o
anfitrião do encontro regional
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
"Temos uma relação com o CDI com o nosso Centro de Cidadania Digital, inaugurado há muito pouco
tempo, ainda estamos a aprender a fazer aplicações que tenham impacto social altamente relevante. E
foi no âmbito desta parceria que temos que surgiu a hipótese de acolhermos o encontro regional em
Valongo", referiu o autarca, anotando que esta "é uma oportunidade de mostrar aos jovens do
concelho o poder das ideias, de desenvolverem uma aplicação que tem impacto social".
"Tenho a certeza que daqui por uns meses vão começar a aparecer neste programa ideias dos jovens
do município de Valongo. Este programa é extraordinário, pois incute autonomia nos jovens e ensinaos a transformar uma ideia numa aplicação, em algo real, que tem um impacto na vida das pessoas",
frisou o edil.
Crianças do 1.º ciclo criam "As Delícias da Cantina"
Alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, na Maia, criaram uma 'app' para avaliarem
a qualidade da comida da cantina
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Mudar a qualidade da comida servida na cantina da escola é o que Filipa, Diogo, Joana, Francisco e
Margarida, alunos do 1.º ciclo do Agrupamento Dr. Vieira de Carvalho, na Maia, e os mais jovens
participantes do encontro regional norte, procuraram com o desenvolvimento da app "As Delícias da
Cantina". "Esta aplicação serve para avaliar e melhorar a qualidade da comida na cantina, para
dizermos o que é que gostamos e o que não gostamos", diz Filipa.
Nélia Gomes, professora responsável pelo projeto, explica como surgiu a ideia: "Uma menina não
gostava de gelatina e queria ter a hipótese de poder comer fruta quando havia doce para sobremesa,
pois, ao contrário do que se pensa, as crianças nem sempre gostam dos doces que as empresas da
cantina escolar oferecem".
Nélia Gomes, professora do Agrupamento Dr. Vieira de Carvalho, na Maia
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Neste momento a aplicação está apenas disponível no telemóvel da docente, mas o objetivo é
disponibilizá-la para o agrupamento e a todas as escolas do 1.º ciclo do concelho da Maia. "Queremos
pedir à Câmara Municipal que através desta app faça uma avaliação diária, com o telemóvel dos pais,
para mais tarde compilarmos todos os dados e fornecermos os resultados ao departamento de
educação da autarquia, que é quem contrata as empresas e aí podermos melhorar a qualidade das
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refeições nas cantinas escolares", acrescentou Nélia Gomes.
Aplicação 'Smart Study' ajuda alunos a concentrarem-se
Ana, Maria, Beatriz, Francisca e Érica, alunas do 8.º Ano na E. B. 2.3 Dr. Fortunato de Almeida, de
Nelas, Viseu, criaram uma aplicação direcionada ao estudo, a "Smart Study", que faz com que os
alunos não se distraíam tanto com o telemóvel.
Alunas da Escola E. B. 2.3 Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas (Viseu) desenvolveram uma aplicação
que bloqueia o telemóvel quando o "modo estudo" é ativado
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
"A ideia surgiu quando estávamos a discutir os nossos métodos de estudos para um teste de
Matemática, em que as notas tinham sido miseráveis. Estávamos a ver quando estudávamos e em que
período do dia nos concentrávamos mais e que o telemóvel estava sempre ao nosso lado e era uma
distração frequente", explica Ana, avançando sobre o funcionamento da app desenvolvida: "Bloqueia
todo o tipo de notificações, mensagens e chamadas e apenas números selecionados pelo encarregado
de educação é que podem comunicar com os alunos enquanto o modo estudo estiver ativado. Os
restantes números são respondidos com uma mensagem automática a dizer que estamos a estudar e
que contactamos mais tarde".
'We Help' presta serviços e promove emprego
Uma das nove selecionadas pelo júri para a final foi a aplicação "We Help", criada por Samuel, Tiago,
Pedro, Vítor e Nuno, da Escola Profissional Agrícola de Conde de São Bento, em Santo Tirso, que visa
a prestação de serviços ao domicílio.
Alunos da Escola Profissional Agrícola de Conde de São Bento, em Santo Tirso, viram o projeto ser
selecionado para a final
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
"O cliente acede à aplicação, escolhe a área geográfica onde reside, escolhe o tipo de serviços e é
fornecida uma lista de empresas que o prestam, com o preço a poder ser regateado entre as parte ou
já tabelado. No primeiro ano a aplicação é gratuita para consumidores e empresas, mas ao fim de um
ano 5% do serviço reverte para nós e para associações de caridade", refere Samuel,
complementando: "Com esta aplicação pretendemos criar emprego e divulgar pequenas empresas,
que no início serão apenas do concelho e região".
A 'We Help' foi uma das finalistas da "Apps for Good"
Foto: AMIN CHAAR/GLOBAL IMAGENS
Para além da 'We Help', também foram escolhidas as apps 'Ampara' e 'i-Dose Pills' (Escola Profissional
de Fafe), 'Make a Story' (Esc. Manuel Gomes de Almeida/Espinho), 'WYW Umbrella' (Esc. Serafim
Leite/São João da Madeira), a 'Refood' (Esc. Levante/Maia), 'Food Drive' (Esc. de Comércio do Porto),
'InOvar' (Escola Júlio Dinis/Ovar) e 'Help2Learn' (Agrupamento Escolar Dr. Francisco Sanchez/Braga).
SUSANA SILVA
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Mais de 70 equipas na semifinal de aplicações criadas por jovens para mudar o
mundo
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Mais de 70 equipas participam, esta terça-feira em Lisboa, na semifinal da competição nacional pela
melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais no mundo
Mais de 70 equipas participam, na terça-feira em Lisboa, na semifinal da competição nacional pela
melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais no mundo.
Neste encontro regional sul da 4ª Edição do Apps for Good, as 72 equipas de jovens entre os 10 e os
18 anos vão mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo e apresentar as suas ideias
(Apps) que solucionam problemas reais, segundo um comunicado da organização.
O programa Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Na terça-feira, o júri vai escolher as 11 melhores soluções tecnológicas que estarão no evento final,
em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
"Com as transformações constantes a que assistimos diariamente, a tecnologia deve ser, cada vez
mais, um meio e não o fim para a resolução de problemas e de causas sociais para criar uma
sociedade mais sustentável e cívica. O Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa dos
jovens e é um programa muito importante para a formação e educação como futuros empreendedores
e profissionais", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
2018-07-03 13:37:29+01:00
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72 equipas vão disputar a semifinal do Apps for Good na zona Sul
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Os candidatos vão fazer um pitch de três minutos para tentar ganhar um lugar na final que acontece
em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

No Encontro Regional Sul da 4ª Edição do Apps for Good, 290 alunos e 64 professores vão mostrar os
trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo com o objetivo de contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Cada uma das 72 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos tem três minutos para convencer o júri
a escolhê-las como uma das 11 melhores soluções tecnológicas e, com isso, ganhar um lugar no
evento final.

Apps for Good alia ensino e tecnologia. E tem o seu "quê" de diversão Ver artigo
Durante o ano letivo os professores e os alunos tiveram acesso a conteúdos online com uma
metodologia de projeto de cinco passos. Para apoiar o desenvolvimento do projeto, todos os
participantes podem recorrer a uma rede de especialistas online que estão disponíveis para prestar
apoio e esclarecimento de dúvidas.
Continuar a ler
No final do projeto, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
A semifinal da competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais vai ter lugar na Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa, amanhã, terça-feira. As
inscrições para assistir podem ser feitas aqui.
SAPO
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Inovação Social
Lousã mostra
investimento
de impacto
de 12 milhões
Programa Portugal Inovação Social, de
apoio ao empreendedorismo de impacto,
celebra dois anos na aldeia de Cerdeira.
Financiamento será reforçado com fundo
de 55 milhões.
Programa nacional
para apoiar
projetos de
empreendedorismo
social é o único na
UE com contribuição
do Fundo Social
Europeu.

Meio: Imprensa
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— DIOGO FERREIRA NUNES
diogofnunes@dinheirovivo.pt

O roteiro para detetar daltonismo
em mais de cem mil alunos da ColorAdd ou o desafio para as crianças
criarem aplicações móveis da Apps
for Good apenas são possíveis graças à Portugal Inovação Social. Este
programa de financiamento ao empreendedorismo de impacto, ao fim
de dois anos, já investiu 12 milhões
de euros num total de 144 candidaturas, graças às contribuições do
Fundo Social Europeu e do Orçamento do Estado. É mesmo o único
programa que recebe apoio financeiro de Bruxelas.
O balanço será feito na quarta e
quinta-feira na aldeia da Cerdeira,

onde irão decorrer conferências, exposições e workshops interativos.
A aldeia da serra da Lousã também
vai ter um concurso de ideias para
combate a incêndios e revita I i7ação
das zonas afetadas, em parceria com
o lES - Social Business School.
"Quisemos resistir e até mostrar
que é possível fazer alguma coisa
para a inovação social e promover as
regiões do Interior", assinala Filipe
Almeida, presidente do Portugal
Inovação Social, em entrevista ao
Dinheiro Vivo.
O evento servirá ainda para prestar contas sobre o financiamento
aos projetos de empreendedorismo
social. Foram atribuídos 12 milhões
de euros, de três formas: capacitação para a inovação social, parcerias

para o impacto e títulos de impacto
social. Estes instrumentos são utilizados conforme a maturidade do
projeto.
As equipas mais recentes contam
com o mecanismo de capacitação
para a inovação social, que deu 3,5
milhões de euros a 99 iniciativas.
Este apoio "serve para uma fase
preliminar dos projetos, depois de
terem sido testados", e dá competências a nível de marketing, comunicação, gestão de recursos humanos, operações, tecnologia e captação de capital.
As parcerias para o impacto
apoiam diretamente os projetos
de inovação social em modelo de
cofmanciamento com parceiros
públicos ou privados. Os fundos
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públicos asseguram 70% das necessidades do financiamento; o
restante tem de ser assegurado por
um ou vários investidores sociais.
Este foi o instrumento mais utilizado nos primeiros dois anos: 42
projetos receberam, ao todo, sete
milhões de euros.
Os títulos de impacto social ajudam projetos que geram resultados sociais mensuráveis, ao nível
do emprego, diminuição de risco
de doença e de reincidência criminal. Implicam um contrato com
uma entidade privada para avaliar
esses resultados. Em caso de sucesso, as empresas reembolsam os
investidores que ajudaram a equipa. É como uma "PPP invertida,
onde o risco transfere-se para o investidor. Estes projetos têm de estar alinhados com política pública
e só são validados por entidades
públicas, como IEFP, Instituto de
Segurança Social ou a Administração do Sistema de Saúde. Três
equipas aproveitaram este apoio,
num montante total de 1,5 milhões de euros.
O Portugal Inovação Social, até ao
final do ano, será complementado
pelo Fundo para a Inovação Social.
Com um orçamento inicial de 55
milhões de euros, deverá ser lançado até ao final do ano. "É um apoio
reembolsável, através de empréstimo ou participação de capital."
Embora não empreste diretamente o dinheiro, cria condições
para facilitar o acesso a crédito a instituições que promovam a inovação
social através do sistema de garantia
mútua. Isto proporciona taxas de
juro bonificadas e prazos mais alargados de reembolso. Vai combater
uma lacuna de mercado, de falta de
instrumentos financeiros para projetos mais maduros e que gerem receitas.
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Inovação Social. Lousã mostra investimento de impacto de 12 milhões
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Programa Portugal Inovação Social, de apoio ao empreendedorismo de impacto, celebra dois anos na
aldeia de Cerdeira, na serra da Lousã
O roteiro para detetar daltonismo em mais de 100 mil alunos da ColorAdd ou o desafio para as
crianças criarem aplicações móveis da Apps for Good apenas são possíveis graças ao Portugal
Inovação Social. Este programa de financiamento ao empreendedorismo de impacto, ao fim de dois
anos, já investiu 12 milhões de euros num total de 144 candidaturas, graças às contribuições do
Fundo Social Europeu e do Orçamento do Estado. É mesmo o único programa que recebe apoio
financeiro de Bruxelas.
O balanço será feito na quarta e quinta-feira na aldeia da Cerdeira, onde irão decorrer conferências,
exposições e workshops interativos. A aldeia da serra da Lousã também vai ter um concurso de ideias
para combate a incêndios e revitalização das zonas afetadas, em parceria com o IES - Social Business
School.
"Quisemos resistir até mostrar que é possível fazer alguma coisa para a inovação social e promover as
regiões do Interior", assinala Filipe Almeida, presidente do Portugal Inovação Social, em entrevista ao
Dinheiro Vivo.
Leia aqui: Empreendedorismo Social. Tornar o mundo num lugar melhor de forma rentável
O evento servirá ainda para prestar contas sobre o financiamento aos projetos de empreendedorismo
social. Foram atribuídos 12 milhões de euros, de três formas: capacitação para a inovação social,
parcerias para o impacto e títulos de impacto social. Estes instrumentos são utilizados conforme a
maturidade do projeto.
As equipas mais recentes contam com o mecanismo de capacitação para a inovação social, que deu
3,5 milhões de euros a 99 iniciativas. Este apoio "serve para uma fase preliminar dos projetos, depois
de terem sido testados", e dá competências a nível de marketing, comunicação, gestão de recursos
humanos, operações, tecnologia e captação de capital.
As parcerias para o impacto apoiam diretamente os projetos de inovação social em modelo de
cofinanciamento com parceiros públicos ou privados. Os fundos públicos asseguram 70% das
necessidades do financiamento; o restante tem de ser assegurado por um ou vários investidores
sociais. Este foi o instrumento mais utilizado nos primeiros dois anos: 42 projetos receberam, ao todo,
sete milhões de euros.
Os títulos de impacto social ajudam projetos que geram resultados sociais mensuráveis, ao nível do
emprego, diminuição de risco de doença e de reincidência criminal. Implicam um contrato com uma
entidade privada para avaliar esses resultados.
Em caso de sucesso, as empresas reembolsam os investidores que ajudaram a equipa. É como uma
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"PPP invertida, onde o risco transfere-se para o investidor. Estes projetos têm de estar alinhados com
política pública e só são validados por entidades públicas, como IEFP, Instituto de Segurança Social ou
a Administração do Sistema de Saúde. Três equipas aproveitaram este apoio, num montante total de
1,5 milhões de euros.
O Portugal Inovação Social, até ao final do ano, será complementado pelo Fundo para a Inovação
Social. Com um orçamento inicial de 55 milhões de euros, deverá ser lançado até ao final do ano. "É
um apoio reembolsável, através de empréstimo ou participação de capital."
Embora não empreste diretamente o dinheiro, cria condições para facilitar o acesso a crédito a
instituições que promovam a inovação social através do sistema de garantia mútua. Isto proporciona
taxas de juro bonificadas e prazos mais alargados de reembolso. Vai combater uma lacuna de
mercado, de falta de instrumentos financeiros para projetos mais maduros e que gerem receitas.
01.07.2018
Diogo Ferreira Nunes
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Autarca de Valongo junto de grupo selecionado para a final

Alunos criam
aplicações
para telemóvel
Na semifinal Norte da "Apps for Good"
foram apresentadas pelas escolas
concorrentes quase 60 ideias originais

Susana Silva
urbano@jn.pt
VALONGO O encontro

regional
do Norte da "Apps for Good",
iniciativa promovida pelo CDI
Portugal (Centro of Digital Inclusion), organização não-governamental de inclusão social
e inovação digital, em parceria
com o Ministério da Educação e
Ciência, realizou-se anteontem,
no Parque Urbano e Fórum Cultural de Ermesinde, a convite da
Câmara Municipal de Valongo,
com nove dos 60 projetos apresentados a serem selecionados
para a final, marcada para 24 de
setembro, na Gulbenkian, em
Lisboa.
Esta iniciativa destina-se a alunos do /a e 3.a ciclos e Secundário e visa a criação de aplicações
para telemóvel e tablet. "Este
ano têm um foco especial nos
objetivos de desenvolvimento
sustentável das Nações Unidas,
pelo que têm de ter um objetivo
de sustentabilidade e de resolver

um problema social", explicou
João Baracho, diretor-executivo
do CDI Portugal, anotando que
"a recetividade de professores e
alunos tem sido fantástica".
E não falta criatividade. "Há
ideias que vão desde os problemas e a violência no namoro, a
gestão de um funeral, o lixo ou
o abandono dos animais. São todas muito originais, cada vez
mais diferentes e estudadas",
acrescentou o responsável.
As nove aplicações escolhidas
pelo júri foram a 'Ampara' e 'i-Dose Pills' (Escola Profissional
de Fafe), `Make a Story' (Esc.
Manuel Gomes de Almeida/Espinho), `WYW Umbreila' (Esc.
Serafim Leite/São João da Madeira), 'Refood' (Esc. Levante/Maia), 'Food Drive' (Esc. de
Comércio do Porto), 'InOvar'
(Escola Júlio Dinis/Ovar), 'We
Helo' (Esc. Profissional Agrícola
de Conde de São Bento/Santo
Tirso) e 'Help2Leam' (Agrupamento Escolar Dr. Francisco
Sanchez/Braga).•
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Escola Ginestal Machado
representa Portugal
no Reino Unido

A equipa que venceu o 1° prémio do
concurso nacional Apps for Good 2017
(Equipa de Alunos do Curso Profissional de Multimédia da Ginestal' Machado) Vê prolongada a sua participação no
âmbito deste concurso, no ano lectivo de
2018/2019, pois foi convidada a visitar o
Reino Unido a fim de representar Portugal
na versão internacional do concurso.
O concurso decorreu durante o dia 20
de Junho, em Londres, e a equipa Ginestal
Machado apresentou o seu PITCH na sede
do BNP Paribas durante a manhã e na sessão VIP dos projectos Apps for Good, no
teatro Rich Mix, da parte da tarde.
É a primeira vez que urna equipa portuguesa é convidada a participar neste evento, por isso, todos os membros da equipa
se prepararam para poder representar a
Escola e Portugal de forma exemplar.
O "APPS FOR GOOD" é um programa
educativo que pretende desafiar grupos de

alunos apoiados por professores, a assumir o papel de "Problem Solvers" e "Digital Makers", ao longo de todo o processo
de criação de urna App que contribua para
a resolução de um problema da comunidade envolvente do aluno.
Este projecto, que se encontra concretizado e já com aplicação prática na escola
Dr. Ginestal Machado foi desenvolvido
por uma equipa constituída por dois alunos do curso profissional de técnico de
multimédia (2016/2017), Mónica Marona
e João Rosado e orientado pela professora
Clara Ferreira, do grupo de Informática.
O projecto consiste no desenho de uma
aplicação que através de realidade aumentada pretende, através do recurso a tablets
ou smartphones, convidar os jovens a ler
mais e abordar o tema actual da protecção
de dados e a utilização correcta das redes
sociais.
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Aldeia da Cerdeira recebe primeira "Aldeia da Inovação Social"
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A aldeia da Cerdeira, em plena serra da Lousã, foi eleita para receber, na quarta e quinta feira (4 e 5
de julho), a primeira "Aldeia da Inovação Social", uma iniciativa pioneira que vai apresentar o balanço
do "Portugal Inovação Social".
Chegou, portanto, a hora de analisar os resultados obtidos por este projeto, dois anos após a abertura
dos primeiros concursos de financiamento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. De
acordo com os promotores, até ao momento foram já atribuídos 12 milhões de euros a 137
candidaturas das regiões Norte, Centro e Alentejo, destinados ao financiamento de planos de
capacitação para o investimento social e o desenvolvimento de projetos no âmbito dos programas
"Parcerias para o Impacto" e "Títulos de Impacto Social".
A aldeia da Cerdeira foi escolhida para a realização desta primeira "Aldeia da Inovação Social"
considerando a prioridade nacional dada à dinamização dos territórios de baixa densidade do interior
do país, em particular aqueles que foram fustigados pelos incêndios devastadores de 2017. Esta
iniciativa dá continuidade ao concurso aberto pela "Portugal Inovação Social", em parceria com o IES Social Business School, para a apresentação de ideias inovadoras para a prevenção dos incêndios e
revitalização das zonas afetadas. Os vencedores deste concurso vão participar num "bootcamp" onde
terão oportunidade de desenvolver as suas ideias e apresentá-las a potenciais investidores.
Na "Aldeia da Inovação Social" vai ser ainda possível descobrir alguns dos projetos que a "Portugal
Inovação Social" tem vindo a apoiar, entre os quais o EKUI, Passo a Passo, Just a Change, ColorADD,
Apps for Good, Mentes Empreendedoras, Faz-te Forward, Há Festa na Aldeia, entre muitas outras
iniciativas de empreendedorismo e inovação social de referência.
Haverá ainda espaço para discutir ideias, trocar experiências e partilhar boas práticas, mobilizar novos
investidores sociais e conhecer inúmeras histórias de sucesso.
A sessão de abertura está marcada para as 10h00 de quarta feira (4 de julho) e conta com a
participação do presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes; do presidente da "Portugal Inovação
Social", Filipe Almeida; do presidente do conselho diretivo do Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego, Domingos Lopes; da representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Alves; da
ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Marques; e do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa (ainda a confirmar).
Depois de vários debates sobre empreendedorismo, desafios, financiamento e inovação, o programa
do primeiro dia termina com um arraial. "A dinamização regional da inovação social", "Títulos de
impacto social: investir, testar e avaliar", "Porquê ser investidor social?" e "Social Innovsation Shaker:
apresentação do projeto Semear" são os temas que vão ser debatidos na quinta feira (5 de julho).
Será também apresentado o concurso de ideias inovadoras para a prevenção de incêndios e
revitalização das zonas mais afetadas. O programa termina, às 18h00, com a sessão de
encerramento, presidida por Luís Antunes e Filipe Almeida.
Paralelamente decorrem diversas atividades didáticas, culturais e de lazer.
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A iniciativa pública "Portugal Inovação Social" foi criada em 2014 enquanto parte do processo de
programação do Portugal 2020, com o objetivo de financiar, de forma integrada, ao longo de todo o
período 2014-2020, projetos de inovação social, com o objetivo de dinamizar o empreendedorismo
social e a promoção do investimento social em Portugal. Com uma dotação inicial de 150 milhões de
euros, a iniciativa é concretizada pela mobilização, através da Estrutura de Missão Portugal Inovação
Social, de recursos financeiros dos programas operacionais do Portugal 2020, nomeadamente o POISE
(Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), o POCH (Programa Operacional Capital Humano),
e os programas operacionais regionais do Continente - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo (NUTS II) e
Algarve (POR Algarve).
A "Portugal Inovação Social" é uma iniciativa pioneira em Portugal e em toda a Europa.
29.06.2018
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Valongo recebeu competição que premiou as melhores aplicações desenvolvidas por
jovens (C/FOTOS)
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Inicio Destaques Valongo recebeu competição que premiou as melhores aplicações desenvolvidas por
jovens (C/FOTOS)DestaquesLousadaValongoValongo recebeu competição que premiou as melhores
aplicações desenvolvidas por jovens (C/FOTOS)
Alunos de Lousada desenvolveram aplicação de orientação vocacional para ajudar colegas
Por Fernanda Pinto - Jun 28, 20180 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Equipa da Escola
Secundária de Lousada
O Fórum Cultural de Ermesinde encheu-se, esta quinta-feira, de aplicações para telemóvel e tablet
para todos os gostos produzidas por dezenas de jovens alunos de escolas de vários pontos do país.
Havia aplicações para aprender a poupar, para apoiar o estudo, para fazer turismo, ajudar na leitura,
prevenir e identificar a violência no namoro e, até, para descobrir onde existe a máquina mais próxima
de aluguer de guarda-chuvas.
Trata-se do projecto Apps for Good, que pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver
problemas relacionados com a sustentabilidade. Valongo acolheu o segundo Encontro Regional da 4.ª
edição desta competição. Em prova estiveram 66 equipas. Depois de fazerem um pitch de três
minutos para um júri e de apresentarem as suas ideias ao público no marketplace, nove das propostas
foram seleccionadas para serem finalistas. Foi ainda entregue o prémio do público.
Em competição estiveram alunos da Escola Secundária de Lousada, estabelecimento de ensino onde
uma aplicação desenvolvida numa edição passada da competição está mesmo a funcionar.
Alunos da Escola Secundária de Lousada não ganharam, mas aprenderam
Micaela Pacheco, Patrícia Ferreira, Rui Sousa, Mariana Marques e Inês Castro são alunos do 12.º ano,
na área de Humanidades, da Escola Secundária de Lousada.
Quando desafiados a criar um projecto que ajudasse a sociedade escolheram ajudar os que lhe são
mais próximos, os colegas. Criaram a aplicação Logictech para apoiar os alunos do 9.º ano e 12.º ano
na orientação vocacional. Além de testes psicotécnicos há testemunhos de profissionais de várias
áreas em vídeo, um calendário com datas de exames, uma calculadora de médias para avaliar as
notas de acesso e exemplos de saídas profissionais, entre outras informações. Desta experiência
levam muitas aprendizagens. "Fazer um pitch fez-nos perceber como vender uma ideia", deram como
exemplo.
O projecto não foi um dos finalistas. Mas "a aplicação vai ser posta em funcionamento na escola no
próximo ano lectivo", garantiram os alunos.
O mesmo aconteceu com a aplicação desenvolvida por outros três alunos da Secundária de Lousada. A
"Macro Educ", criada por Lúcio Duarte, Pedro Martins e Gonçalo Moura chegou à final nacional no ano
passado. Também não venceu, mas é utilizada na escola. Permite aos professores reportar avarias e
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reservar salas e à direcção da escola acompanhar tudo em tempo real. "Queremos distribui-la por
todas as escolas do país", contam os jovens que já terminaram o 12.º ano e têm dado a conhecer o
projecto em vários pontos, tendo já ido à Irlanda. Gostaram tanto da experiência que os ajudou a
tornar-se "mais profissionais", "desenvolver capacidades" e "a ter uma visão diferente do mundo dos
negócios", que este ano voltaram à Apps for Good como "fellows", para ajudar na logística do evento e
orientar os colegas.
"É preciso projectos que promovam a criatividade e o empreendedorismo, que permitam transformar
boas ideias em coisas concretas e com impacto social", defendeu presidente da câmara
Ao todo foram distinguidas nove aplicações, sendo que estes finalistas estarão a 24 de Setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
As aplicações seleccionadas foram a "Ampara" e a "I dose Pills", da Escola Profissional de Fafe; a
"Make a Story", da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida; a "WYW Umbrella", da Escola
Secundária Dr. Serafim Leite; a "Reefood", da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia; a"
Foodrive", da Escola de Comércio do Porto; a "InOVAR", da Escola Secundária Júlio Dinis; a "We Help",
da Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento; e a "Help to Learn", da Escola EB 2,3 Dr.
Francisco Sanches. O prémio do público foi entregue à app "Volpet", da Escola Básica e Secundária do
Levante da Maia.
1 of 44 Equipa da Escola Secundária de Lousada
Durante a sessão, António Silva, da Direcção Geral da Educação, enalteceu a iniciativa e disse que é
possível fazer uma escola diferente com este tipo de projectos que promovem a escola dos nossos
dias. Já João Baracho, director executivo do CDI Portugal, que promove a competição, lembrou que
mais de 230 escolas já têm o selo "Apps for Good" e que nas quatro edições do concurso já
envolveram mais de 5.500 alunos e 500 professores. "Acredito muito na continuidade deste programa
e quem não for seleccionado não desista", apelou.
Já José Manuel Ribeiro, que entregou o prémio do público, patrocinado pela autarquia, recordou que
abriu recentemente um Centro de Cidadania Digital no concelho onde podem ser desenvolvidas muitas
aplicações deste género. "Este projecto é extraordinário. A escola precisa de investir muito na
autonomia das pessoas. É preciso projectos que promovam a criatividade e o empreendedorismo, que
permitam transformar boas ideias em coisas concretas e com impacto social", defendeu o presidente
da Câmara de Valongo.
2018-06-28 18:54:35+00:00
Fernanda Pinto
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4ª Edição do Apps for Good em Valongo
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4ª Edição do Apps for Good em Valongo
Posted by: webEditor
in Notícia*
Junho 27, 2018
0
A cidade de Valongo vai ser esta quinta feira (28), palco da semifinal da Apps for Good, a melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.
No segundo Encontro Regional da 4ª Edição do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde no
Fórum Cultural de Ermesinde, 66 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 o apoio da Câmara Municipal de Valongo e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Ribeiro, a
Presidente da CPCJ de Valongo, Alexandra Pacheco, e a Direção-Geral da Educação, representada por
António Silva.
As equipas de alunos que participam nesta 4ª edição do programa irão fazer um Pitch de 3 minutos
para um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como Pedro Silva
(Synopsys), Patrícia Ferreira (ANPRI), Fernando Reis (EDUCOM), Zoraida Oliveira (BNP Paribas),
Helena Loureiro (Portugal Inovação Social), Maria José Loureiro (Universidade de Aveiro), Marisa
Afonso (Porto Editora), entre outros.
Após o Pitch as equipas vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá escolher as
9 melhores soluções tecnológicas que estarão no evento final, em setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo irá ainda entregar o Prémio do Público, que
é patrocinado pela Câmara.
"Após a inauguração do primeiro Centro de Cidadania Digital, um dos nossos vários projetos, Valongo
recebe agora, pela primeira vez, uma semifinal do Apps for Good. A tecnologia é um meio para a
resolução de problemas e de causas sociais para criar uma sociedade mais sustentável e cívica e o
Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens", afirma João
Baracho, diretor executivo do CDI.
Programa:
Dia: 28 de junho de 2018
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Local: Fórum Cultural de Ermesinde (Valongo)
Agenda:
12h30 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
14h00 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos
15h30 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
17h00 - Entrega de Prémio e Encerramento
Partilhe:
tweet
Junho 27, 2018
webEditor
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Apps for Good: Valongo enche-se de criativos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27/06/2018

Meio:

Mais Educativa Online

Autores:

Sónia Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=16e4991

Uma app para resolver problemas sociais? Ou várias? Venham elas!
Valongo vai ser palco da semifinal do Apps for Good, o concurso que premeia a melhor aplicação
criada por jovens para resolver problemas sociais!
Este é o segundo Encontro Regional da 4ª Edição da iniciativa e acontece esta quinta-feira, dia 28 de
junho, durante a tarde no Fórum Cultural de Ermesinde. São 66 equipas, compostas por jovens entre
os 10 e os 18 anos, que vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo!
O encontro tem o apoio da Câmara Municipal de Valongo e conta com a presença de vários membros
do governo autárquico, como o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Ribeiro, a Presidente
da CPCJ de Valongo, Alexandra Pacheco, e a Direção-Geral da Educação, representada por António
Silva.
As equipas têm um Pitch de 3 minutos com um júri constituído por representantes dos apoiantes e
parceiros do programa, como Pedro Silva (Synopsys), Patrícia Ferreira (ANPRI), Fernando Reis
(EDUCOM), Zoraida Oliveira (BNP Paribas), Helena Loureiro (Portugal Inovação Social), Maria José
Loureiro (Universidade de Aveiro), Marisa Afonso (Porto Editora). Depois desta fase, apresentam-se a
público num Marketplace e, no final, o júri escolhe as 9 melhores soluções tecnológicas que marcam
no evento final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Presidente da Câmara Municipal de Valongo entrega ainda o Prémio do Público, patrocinado pela
Câmara.
[Foto: Divulgação]
Sónia Costa
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Valongo recebe semifinal da competição Apps for Good
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PaísEducação Valongo recebe semifinal da competição Apps for Good
Decorre em Valongo a semifinal do programa Apps for Good. É a maior competição dedicada a
aplicações tecnológicas, criadas por jovens, para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo. O encontro tem o apoio da Câmara Municipal de Valongo.
Por António Manuel - masilva@tveuropa.pt 27 Junho 2018 15:56 0 Partilhar no Facebook Valongo
recebe semifinal da competição Apps for Good. Foto: DR
A cidade de Valongo é, dia 28 de junho, palco da semifinal entre 66 equipas de jovens entre os 10 e
os 18 anos que vão disputar a classificação na Apps for Good, ou seja, pela melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais. Os jovens vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao
longo do ano letivo, apresentando as suas ideias que na sua conceção consideram solucionar
problemas reais.
O Encontro Regional da 4ª Edição do Apps for Good tem o apoio da Câmara Municipal de Valongo e
conta com a presença de vários membros do governo autárquico, como o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Ribeiro, a Presidente da CPCJ de Valongo, Alexandra Pacheco, e António
Silva em representação da Direção-Geral da Educação.
Constituição do júri de classificação da semifinal
As equipas de alunos, que participam nesta edição do programa, fazem um Pitch de 3 minutos para
um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como Pedro Silva, da
Synopsys, Patrícia Ferreira, da ANPRI, Fernando Reis, da EDUCOM, Zoraida Oliveira da BNP Paribas,
Helena Loureiro, da Portugal Inovação Social, Maria José Loureiro, da Universidade de Aveiro, Marisa
Afonso, da Porto Editora, entre outros.
A seguir ao Pitch as equipas vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá
escolher as 9 melhores soluções tecnológicas para estarem presentes na final, em setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo entrega o Prémio do
Público, que é patrocinado pela Câmara.
Centro de Cidadania Digital
João Baracho, diretor executivo do Centro de Cidadania Digital (CDI) referiu: "A tecnologia é um meio
para a resolução de problemas e de causas sociais para criar uma sociedade mais sustentável e cívica
e o Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens."
O programa Apps for Good foi lançado há cinco anos pelo Centro de Cidadania Digital para seduzir
jovens, entre os 10 e 18 anos, e professores para a utilização da tecnologia na resolução dos
problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
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resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O desenvolvimento das Apps
O desenvolvimento das Apps 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 é em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais, as semifinais, em que todos os alunos vão a Marketplace e fazem o seu
pitch, e as equipas selecionadas vão ao encontro final onde são premiadas as melhores soluções.
Os parceiros do programa Apps for Good
O Apps for Good conta com vários parceiros, tais como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Sugira uma correção Para enviar uma sugestão, por favor faça login ou registe-se.
2018-06-27 15:56:46+01:00
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Inicio Valongo Melhores aplicações criadas por jovens para resolver problemas sociais premiadas em
ValongoValongoMelhores aplicações criadas por jovens para resolver problemas sociais premiadas em
Valongo
Encontro Regional da 4.ª Edição do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde no Fórum Cultural
de Ermesinde contará com 66 equipas
Por Verdadeiro Olhar - Jun 27, 20180 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter
Esta quinta-feira, Valongo será palco da maior competição de aplicações para mudar o mundo criadas
por jovens. Trata-se do programa Apps for Good que pretende que jovens utilizem a tecnologia,
criando aplicações para smartphones e tablets, para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade.
O Fórum Cultural de Ermesinde recebe o segundo Encontro Regional da 4.ª Edição do Apps for Good, a
segunda semi-final, em que participam 66 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos que demonstrar
o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias.
Segundo a autarquia, as equipas de alunos que participam irão fazer um Pitch de três minutos, a
partir das 14h00, para um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa,
como Pedro Silva (Synopsys), Patrícia Ferreira (ANPRI), Fernando Reis (EDUCOM), Zoraida Oliveira
(BNP Paribas), Helena Loureiro (Portugal Inovação Social), Maria José Loureiro (Universidade de
Aveiro), Marisa Afonso (Porto Editora), entre outros.
Depois, as equipas vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá escolher as nove
melhores soluções tecnológicas que estarão no evento final, em Setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian.
O presidente da Câmara Municipal de Valongo irá ainda entregar o Prémio do Público, que é
patrocinado pela Câmara.
"Após a inauguração do primeiro Centro de Cidadania Digital, um dos nossos vários projectos, Valongo
recebe agora, pela primeira vez, uma semi-final do Apps for Good. A tecnologia é um meio para a
resolução de problemas e de causas sociais para criar uma sociedade mais sustentável e cívica e o
Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens", afirma João
Baracho, director executivo do CDI.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Ermesinde recebe a maior competição de aplicações para mudar o Mundo criadas por
jovens

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Voz de Ermesinde Online (A)

Data Publicação:

27/06/2018

URL: http://www.avozdeermesinde.com/breakingnews/news.asp?Id=636

Últimas
27-06-2018 16:03
Ermesinde recebe a maior competição de aplicações para mudar o Mundo criadas por jovens
O Concelho de Valongo será amanhã palco da semifinal pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais.
No segundo Encontro Regional da 4.ª Edição do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde no
Fórum Cultural de Ermesinde, 66 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 o apoio da Câmara Municipal de Valongo e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Ribeiro, a
Presidente da CPCJ de Valongo, Alexandra Pacheco, e a Direção-Geral da Educação, representada por
António Silva.
As equipas de alunos que participam nesta 4ª edição do programa irão fazer um Pitch de 3 minutos
para um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como Pedro Silva
(Synopsys), Patrícia Ferreira (ANPRI), Fernando Reis (EDUCOM), Zoraida Oliveira (BNP Paribas),
Helena Loureiro (Portugal Inovação Social), Maria José Loureiro (Universidade de Aveiro), Marisa
Afonso (Porto Editora), entre outros.
Após o Pitch as equipas vão apresentar-se a público num Marketplace e, no final, o júri irá escolher as
9 melhores soluções tecnológicas que estarão no evento final, em setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo irá ainda entregar o Prémio do Público, que
é patrocinado pela Câmara.
Após a inauguração do primeiro Centro de Cidadania Digital, um dos nossos vários projetos, Valongo
recebe agora, pela primeira vez, uma semifinal do Apps for Good. A tecnologia é um meio para a
resolução de problemas e de causas sociais para criar uma sociedade mais sustentável e cívica e o
Apps for Good ajuda a desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens , afirma João
Baracho, diretor executivo do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
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A operacionalização do projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch e Evento Final onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
O programa do segundo Encontro Regional a ter lugar no Fórum Cultural de Ermesinde é o seguinte:
12h30

Receção das equipas de alunos, professores e convidados

14h00

Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos

15h30

Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos

17h00

Entrega de Prémio e Encerramento
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App criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Económico Online (O)

Data Publicação:

26/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa920948

App criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres Jornal Económico
com PC Guia 25 Jun 2018
A "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada por dois jovens de Santarém que pretende
incentivar as crianças a ler, esteve presente na final do Apps for Good que decorreu esta semana em
Londres.
Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação "Pensa antes de publicar" pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer
jogos sobre os mesmos conteúdos. Esta app foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps
for Good em Portugal que decorreu no ano passado.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que pretende atrair 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 colaborativo e prático.
O objetivo do programa é "o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos". Continuar a ler
A operacionalização do projecto 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 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projecto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir à Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
2018-06-25 22:00:53+01:00
[Additional Text]:
PCGuia
Jornal Económico com PC Guia
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App criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/06/2018

Meio:

PC Guia Online

Autores:

Luís M. Vedor

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d6b573e

2018-06-22 09:32:32+01:00
App foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for Good em Portugal que decorreu no
ano passado.
A "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada por dois jovens de Santarém que pretende
incentivar as crianças a ler, esteve presente na final do Apps for Good que decorreu esta semana em
Londres.
Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação "Pensa antes de publicar" pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer
jogos sobre os mesmos conteúdos. Esta app foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps
for Good em Portugal que decorreu no ano passado.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que pretende atrair 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 colaborativo e prático.
O objectivo do programa é "o desenvolvimento de 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 projecto 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 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projecto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir à Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
Via CDI.
Luis Vedor
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"Pensa antes de publicar". Aplicação de jovens portugueses chegou à final do Apps for
Good em Londres

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

The Next Big Idea Online - Next Big Idea Online (The)

21/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69fe1981

21 Junho 2018"Pensa antes de publicar". Aplicação de jovens portugueses chegou à final do Apps for
Good em Londres
O programa internacional Apps for Good quer que os jovens usem tecnologia para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo. E só há uma equipa portuguesa na final.
A "Pensa antes de publicar" quer incentivar as crianças a ler. A aplicação, criada por dois jovens de
Santarém, esteve presente na final do Apps for Good que decorreu ontem em Londres, sendo a única
representante portuguesa entre equipas de alunos do Reino Unido.
Mónica Marona e João Rosado quiseram ajudar as crianças a ter vontade de ler, utilizando realidade
virtual para animar as imagens dos livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos. Em Portugal, esta
foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for Good, o ano passado.
Os jovens de Santarém participaram no 'Pitch Accelerator' no BNP Paribas em Londres, onde fizeram
um pitch para a equipa do banco avaliar a comunicação e o trabalho desenvolvido, e, posteriormente,
irão participar nos 'Final Awards 2018' onde farão, novamente, um pitch perante o júri responsável
por selecionar as equipas vencedoras.
"É um privilégio e um orgulho poder contar com a presença de uma equipa portuguesa na final do
Apps for Good em Londres. Além de comprovar o talento e demonstrar a capacidade criativa e
inovadora dos nossos jovens, a participação é uma excelente oportunidade para aprofundar
conhecimentos e ideias e um momento de aprendizagem", afirma João Baracho, diretor executivo do
CDI.
A final do Apps for Good em Londres está dividida em seis categorias (Digital Explorers; Rising Stars;
Future Tech Leaders; Emerging Technology; The Legacy Award e People's Choice Award), cada uma
associada a um parceiro e com três finalistas.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que pretende chamar jovens - entre
os 10 e 18 anos - e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos, através da criação de aplicações.
A operacionalização do projeto decorre ao longo do ano letivo, tendo os participantes acesso a uma
rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento
de dúvidas. O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
Apps for Good
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Aplicação criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em
Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Boas Notícias Online

Data Publicação:

20/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69ed1970

Versão para impressão
A "Pensa antes de publicar", aplicação criada por jovens que pretende incentivar as crianças a ler, vai
estar presente na final do Apps for Good que decorre hoje em Londres. Nos 'Final Awards 2018', a
solução tecnológica criada por dois jovens de Santarém será a única representante portuguesa a
participar no evento composto apenas por equipas de alunos do Reino Unido.
Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação "Pensa antes de publicar" pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer
jogos sobre os mesmos conteúdos, e foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for
Good em Portugal que decorreu no ano passado.
A participação e representação da equipa portuguesa é patrocinada por um dos parceiros do Apps for
Good Portugal, o BNP Paribas. Os jovens de Santarém irão participar no 'Pitch Accelerator' no BNP
Paribas em Londres, onde farão um pitch para a equipa do banco avaliar a comunicação e o trabalho
desenvolvido, e, posteriormente, irão participar nos 'Final Awards 2018' onde farão, novamente, um
pitch perante o júri responsável por selecionar as equipas vencedoras.
A final do Apps for Good em Londres está dividida em seis categorias (Digital Explorers; Rising Stars;
Future Tech Leaders; Emerging Technology; The Legacy Award e People's Choice Award), cada uma
associada a um parceiro e com três finalistas.
"É um privilégio e um orgulho poder contar com a presença de uma equipa portuguesa na final do
Apps for Good em Londres. Além de comprovar o talento e demonstrar a capacidade criativa e
inovadora dos nossos jovens, a participação será uma excelente oportunidade para aprofundar
conhecimentos e ideias, e um momento de aprendizagem", afirma João Baracho, diretor executivo do
CDI.
O conteúdo Aplicação criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres
aparece primeiro em i9 magazine.
2018-06-20 17:20:02+01:00
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Aplicação criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em
Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i9 Magazine Online

Data Publicação:

20/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=335fd3d8

"Pensa antes de publicar", app que pretende incentivar as crianças a ler, vai representar Portugal nos
Final Awards 2018
Versão para impressão
A "Pensa antes de publicar", aplicação criada por jovens que pretende incentivar as crianças a ler, vai
estar presente na final do Apps for Good que decorre hoje em Londres. Nos 'Final Awards 2018', a
solução tecnológica criada por dois jovens de Santarém será a única representante portuguesa a
participar no evento composto apenas por equipas de alunos do Reino Unido.
Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação "Pensa antes de publicar" pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer
jogos sobre os mesmos conteúdos, e foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for
Good em Portugal que decorreu no ano passado.
A participação e representação da equipa portuguesa é patrocinada por um dos parceiros do Apps for
Good Portugal, o BNP Paribas. Os jovens de Santarém irão participar no 'Pitch Accelerator' no BNP
Paribas em Londres, onde farão um pitch para a equipa do banco avaliar a comunicação e o trabalho
desenvolvido, e, posteriormente, irão participar nos 'Final Awards 2018' onde farão, novamente, um
pitch perante o júri responsável por selecionar as equipas vencedoras.
A final do Apps for Good em Londres está dividida em seis categorias (Digital Explorers; Rising Stars;
Future Tech Leaders; Emerging Technology; The Legacy Award e People's Choice Award), cada uma
associada a um parceiro e com três finalistas.
"É um privilégio e um orgulho poder contar com a presença de uma equipa portuguesa na final do
Apps for Good em Londres. Além de comprovar o talento e demonstrar a capacidade criativa e
inovadora dos nossos jovens, a participação será uma excelente oportunidade para aprofundar
conhecimentos e ideias, e um momento de aprendizagem", afirma João Baracho, diretor executivo do
CDI.
Partilhar:Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Carregue aqui para partilhar no
Twitter (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Clique para partilhar
no LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Carregue aqui
para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
20 Junho, 2018 17:20
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Aplicação portuguesa é finalista em Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Marketeer Online

Data Publicação:

20/06/2018

URL: https://marketeer.pt/2018/06/20/aplicacao-portuguesa-e-finalista-em-londres/

20/06/2018
Notícias
A aplicação móvel "Pensa antes de publicar" foi criada pelos jovens portugueses Mónica Marona e João
Rosado. Desenvolvida a pensar nas crianças que ainda não têm hábitos de leitura, é finalista na
competição Apps for Good, a ter lugar em Londres.
A app é a única representante portuguesa presente na final da competição, cuja missão é desafiar os
jovens a utilizar a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do planeta.
No caso de "Pensa antes de publicar", as imagens dos livros infantis são animadas com a ajuda de
realidade virtual, usada também para fazer jogos sobre os conteúdos das obras.
É um privilégio e um orgulho poder contar com a presença de uma equipa portuguesa na final do Apps
for Good em Londres. Além de comprovar o talento e demonstrar a capacidade criativa e inovadora
dos nossos jovens, a participação será uma excelente oportunidade para aprofundar conhecimentos e
ideias e um momento de aprendizagem , comentaJoão Baracho, director executivo do CDI, entidade
que lançou o programa Apps for Good em Portugal há cinco anos.
A participação e representação da equipa portuguesa é patrocinada por um dos parceiros do Apps for
Good Portugal, o BNP Paribas.
Recomendar
20/06/2018
[Additional Text]:
Aplicação portuguesa é finalista em Londres
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Aplicação criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em
Londres

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online

20/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5999c85e

Aplicação criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres
A "Pensa antes de publicar", aplicação criada por jovens que pretende incentivar as crianças a ler, vai
estar presente na final do Apps for Good que decorre hoje em Londres.
Nos 'Final Awards 2018', a solução tecnológica criada por dois jovens de Santarém será a única
representante portuguesa a participar no evento composto apenas por equipas de alunos do Reino
Unido.
Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação "Pensa antes de publicar" pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer
jogos sobre os mesmos conteúdos, e foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for
Good em Portugal que decorreu no ano passado.
A participação e representação da equipa portuguesa é patrocinada por um dos parceiros do Apps for
Good Portugal, o BNP Paribas. Os jovens de Santarém irão participar no 'Pitch Accelerator' no BNP
Paribas em Londres, onde farão um pitch para a equipa do banco avaliar a comunicação e o trabalho
desenvolvido, e, posteriormente, irão participar nos 'Final Awards 2018' onde farão, novamente, um
pitch perante o júri responsável por selecionar as equipas vencedoras.
A final do Apps for Good em Londres está dividida em seis categorias (Digital Explorers; Rising Stars;
Future Tech Leaders; Emerging Technology; The Legacy Award e People's Choice Award), cada uma
associada a um parceiro e com três finalistas.
"É um privilégio e um orgulho poder contar com a presença de uma equipa portuguesa na final do
Apps for Good em Londres. Além de comprovar o talento e demonstrar a capacidade criativa e
inovadora dos nossos jovens, a participação será uma excelente oportunidade para aprofundar
conhecimentos e ideias, e um momento de aprendizagem", afirma João Baracho, diretor executivo do
CDI.
Partilhar
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
2018-06-20 14:21:27+01:00
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ID: 75286713

04-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,93 x 5,92 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

CONCURSO

A melhor ‘app’
para resolver
problemas reais
Os Açores receberam este fim de
semana o primeiro encontro regional da 4ª edição do Apps for Good,
programa que pretende que os
jovens entre os 10 e os 18 anos utilizem a tecnologia para resolver
problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo, apresentando propostas de apps.
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ID: 75286846

04-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,59 x 31,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Lousã
DR

Aldeia da Serra da Lousã acolhe, a 4 e 5 de julho, balanço dos dois anos do programa

Cerdeira
acolhe
balanço do
programa
Portugal
Inovação
Social

Programa Portugal Inovação Social
vai transformar Cerdeira, a 4 e 5 de
julho, em Aldeia da Inovação Social,
promovendo um balanço dos dois anos
de atividade, com a apresentação de
projetos e programação cultural

111 Cerdeira será, nos dias
4 e 5 de julho próximo, a Aldeia da Inovação Social, com o
programa Portugal Inovação
Social a apresentar o balanço
de dois anos de concursos, com
12 milhões de euros investidos
e 137 projetos a decorrerem no
Norte, Centro e Alentejo.
De acordo com informação
do programa Portugal Inovação Social, este balanço vai
acontecer com um programa
a integrar apresentações de
projetos e programação cultural na aldeia que integra a
rede do Xisto e que, sendo a
mais pequena, é uma das mais
emblemáticas aldeias de entre as sete da Serra da Lousã.
A iniciativa, destacam ainda
os responsáveis, encontra-se
aberta a todos os interessados.
Prioridade à dinamização dos
territórios de baixa densidade
A Aldeia da Inovação Social
tem entre os seus principais
objetivos, ainda de acordo com
fonte do projeto, “apresentar
os resultados obtidos pela Portugal Inovação Social dois anos
após a abertura dos primeiros
concursos de financiamento
de iniciativas de inovação e
empreendedorismo social”.
Até ao momento, destacam,
já foram atribuídos 12 milhões
de euros a 137 candidaturas
das regiões Norte, Centro e
Alentejo, “destinados ao financiamento de planos de capacitação para o investimento
social e o desenvolvimento de
projetos no âmbito dos programas Parcerias para o Impacto e Títulos de Impacto Social”.
A aldeia da Cerdeira, na Serra
da Lousã, refere ainda a nota,
foi escolhida para a realização

desta primeira Aldeia da Inovação Social, “considerando
a prioridade nacional dada à
dinamização dos territórios de
baixa densidade do interior do
país, em particular aqueles que
foram fustigados pelos incêndios devastadores de 2017”.
Ideias inovadoras para
prevenção dos incêndios
Esta iniciativa, referem os
responsáveis pelo programa,
dá continuidade ao concurso
aberto pela Portugal Inovação
Social, em parceria com o IES
– Social Business School, para
a “apresentação de ideias inovadoras para a prevenção dos
incêndios e revitalização das
zonas afetadas”. Os vencedores
do concurso, fica a saber-se,
vão participar num bootcamp
onde terão oportunidade de
desenvolver as suas ideias e
apresentá-las a potenciais investidores.
No decorrer do programa
Aldeia da Inovação Social, asseguram os seus responsáveis,
vai ser ainda possível descobrir alguns dos projetos que a
Portugal Inovação Social tem
vindo a apoiar, entre os quais
o EKUI, Passo a Passo, Just a
Change, ColorADD, Apps for
Good, Mentes Empreendedoras, Faz-te Forward, Há Festa
na Aldeia, entre muitas outras
iniciativas de empreendedorismo e inovação social de
referência.
Durante os dois dias do programa, haverá ainda espaço
para “discutir ideias, trocar
experiências e partilhar boas
práticas, mobilizar novos investidores sociais e conhecer
inúmeras histórias de sucesPágina 58
so”. | Lídia Pereira
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Lousã Cerdeira
transforma-se em
Aldeia de Inovação
Social >Pág 9
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Concurso de aplicações para
resolver problemas sociais
Seis equipas de alunos
apresentam ideias de
aplicações para
`smallphones' e `tablets'
para solucionar
problemas reais em
várias áreas
LUSA
Açoriano Oriental

Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, ideias de aplicações
para `smartphones' e `tablets'
para solucionar problemas reais
em várias áreas, no âmbito da
competição internacional
"Apps for Good".
Segundo nota de imprensa
enviada pela CDI, organização
não-governamental que nasceu
no Brasil há 23 anos e que está
em mais de 15 países, o primeiro encontro regional da quarta
edição do Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira
na Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada,
com equipas de jovens entre os
10 e os 18 anos.

Estes alunos "vão demonstrar
o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre os projetos no encontro regional dos Açores está a
"DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida
dos diabéticos" e a "Eat Now
que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um restaurante nos
Açores".
Há ainda a "Help Student,
uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My
Tools! para realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide"
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de
São Miguel), uma solução para
marcar consultas online, para
justificar faltas e saber o que é
preciso levar para as consultas".
Lançado há cinco anos pelo
CDI, "o Apps for Good é um
projeto de dimensão interna-

cional 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", refere o mesmo comunicado.
O objetivo é "desenvolver
Apps para `smartphones' e 'tablets' que possam contribuir
para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo".
Na sessão em Ponta Delgada
desta competição portuguesa
pela melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final,
em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e
os participantes têm acesso a
umarede de especialistas que se
ligam online à sala de aula.
O modelo de implementação
poderá ser em regime curricular ou extracurricular.

Encontro do Apps for Good decorrerá na Escota Domingos Rebelo
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas fases:
Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são
convidados a ir fazer a sua apresentação - e Evento Final - em
que são premiadas as melhores
soluções.
O Apps for Good conta com
vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da DireçãoGeral de Educação, Associação
Nacional de Professores de Informática, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

e Associação Portuguesa de
Professores de Inglês.
O programa é financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação
Social.
Este projeto educativo Apps
for Good foi lançado no Reino
Unido e está em cerca, de mil escolas públicas.
Em Portugal, arrancou em
2014/15 com 20 escolas e até
2016/17 já abrangeu cerca de
180 escolas, envolvendo cerca
de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota, acrescentando que este programa está
incluído no plano da Direção
Geral da Educação (DGE) para
o ensino tecnológico. .
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APDC NEWS
APP START UP

EDUCAR
PARA O FUTURO

A vencedora Cook Wizzard, do
Agrupamento de Escolas de Nelas, é
uma app que ajuda pais e alunos na
elaboração de refeições

O mundo está em acelerada mudança e
o ensino tem de saber adequar-se a estas
transformações. Só assim os jovens de hoje
se conseguirão preparar para um amanhã
quase impossível de antever. Há casos de
sucesso, mas é preciso fazer mais.
Isabel Travessa <

A 1° EDIÇÃO DA INICIATIVA `App

Start
UP' veio demonstrar que é possível incentivar os mais jovens a serem mais empreendedores e inovadores e dar-lhes ferramentas
para se prepararem para empregos que ainda não foram criados,
tecnologias que ainda não foram
inventadas ou desafios que ainda
não se antecipam. Mas se há casos que mostram o caminho, impõe-se revolucionar totalmente o
atual sistema de ensino.
Na `App Start UP', que decorreu a 14 de março, no âmbito
da Futurália, o objetivo foi ligar
as soluções desenvolvidas pelos
alunos das últimas três edições
do Apps for Good, projeto do
CDI onde a APDC é parceira, ao
mercado emergente das mobile apps. Alunos e professores de
escolas básicas e secundárias de
todo o país, mostraram que os
jovens são inovadores, gostam
da tecnologia e têm ideias transformadoras.
Este movimento de mudança

Vítor Gordo/ Syncview

já está a acontecer em algumas
escolas, mas agora é preciso generalizar. Rogério Carapuça, presidente da APDC, defendeu no
encerramento do evento que se
impõe passar do modelo de ensino atual, "que se mantém há zoo
ou 200 anos", para um ensino
cada vez mais baseado em projetos, onde os alunos percebam
que é preciso saber em todas as
áreas e porque têm de estudar.
Há muitos professores a ajudar a
fazer esse caminho e muitos alunos a pressionar nesse sentido.
Também as empresas, na sua opinião, terão de criar um contexto
diferente para as novas gerações
poderem trabalhar.
É exatamente no sentido de
promover a mudança, a inclusão
social, a literacia digital, a construção e o exercício da cidadania
ativa, criando uma nova geração
de problem solvers e digital makers,
que o CDI Portugal tem vindo a
trabalhar. Nomeadamente através do `Apps for Good', um pro-

Quem disse que não se podia
ser empreendedor e ter ideias
transformadoras desde tenra idade?
Houve alunos com 9 anos a fazer picht

grama educativo que pretende
fazer emergir uma nova geração
de jovens empreendedores que
criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas
sociais, que já vai na sua 4a edição. Até ao último ano letivo, de
2016/2017, contou com a participação de 2.366 alunos e 400 professores de 180 escolas básicas e
secundárias de todo o país.
SKILLS

PARA GARANTIR SUCESSO

Na `App Start LIP' decorreu um
marketplace com 19 projetos desenvolvidos nas três edições do
Apps for Good por alunos 55 alunos (alguns com apenas 9 anos)
e 12 professores de nove escolas.
ABC.play, SOS Idosos, Our Map,
MacroEdu, Party All Time, R's
Solidários, DomoSensor, Kisd2Care, eco.play, Cook Wizzard,
GESTO, EnoTurismo Douro e Fo-
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Nesta primeira edição, estiveram
presentes 19 equipas. 55 alunos e 12
professores de nove escolas básicas e
secundárias

rest foram as apps apresentadas
em pichas de dois minutos, em
áreas tão distintas como a moda,
apoio a idosos, turismo, eventos,
sensores, reciclagem e incêndios.
Venceu a Cook Wizzard, do Agrupamento de Escolas de Nelas,
uma app que ajuda pais e alunos
na elaboração de refeições, sugerindo receitas a partir dos ingredientes disponíveis. A DNS.pt financiará o seu desenvolvimento.
Foi ainda realizada uma 'Brief
talk', moderada por Rute Sousa
Vasco, (Ma.dreMedia) para responder à questão "estamos a
educar para o futuro?". Muito
trabalho, criatividade e foco são,
para Luisa Gueifão, da DNS.pt, a
resposta para garantir o futuro,
onde os desafios são muitos, nomeadamente saber como juntar
a inteligência humana e artificial.

Os vencedores desta iniciativa, com a
equipa do CDI e da APDC, no final do
evento

Acrescem "o trabalho em
equipa e os valores", como destacou José Vitor Pedroso, da Direção-Geral da Educação, que
garante que as mudanças já estão
a chegar à sala de aula. Stephan
Morais, da Indico Capital Partners, falou ainda da importância
da aprendizagem com os mais velhos e de se ser muito bom no que

se faz. No final, a aposta terá de
passar por "aproveitar o que de
melhor existe em tecnologia e desenvolver capacidades pessoais e
presenciais", diz Filipe Almeida,
da Portugal Inovação Social. "Dar
um sentido à sua vida e deixar
uma marca" são metas que os
jovens já têm, defendeu Ricardo
Marvão, da Beta-i: "Tem de se
criar uma cultura diferente, mais
empreendedora, com mais arte
de improvisar, por forma a cultivar novas skills e não ficar apenas
o foco na tecnologia. o
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Jovens açorianos apresentam a concurso aplicações para resolver problemas sociais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

31/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ed47c6fe

Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good".
Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI, organização não-governamental que nasceu no
Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o primeiro encontro regional da quarta edição do
Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos.
Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas
ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a
disponibilidade de um restaurante nos Açores".
Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools! para
realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas".
Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução
de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo".
Na sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento
final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes têm acesso a uma rede
de especialistas que se ligam online à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
apresentação - e Evento Final - em que são premiadas as melhores soluções.
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O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de Educação, Associação Nacional de Professores de
Informática, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores
de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
públicas.
Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu cerca de 180 escolas,
envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota, acrescentando que este programa
está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
31 Maio, 2018
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Jovens açorianos apresentam a concurso aplicações para resolver problemas sociais
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Today, 12:54
Seis equipas de alunos apresentam na
sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações para
'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias
áreas, no âmbito da competição internacional "Apps for Good".
Segundo
nota de imprensa enviada esta quinta-feira pela CDI, organização não-governamental
que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá
na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos.
Estes
alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre
os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma
solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now
que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um
restaurante nos Açores".
Há
ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a
"Oh My Tools! para realizar as atividades culinárias de forma
organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a decidir sobre a
área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a
universidade" e "a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é
preciso levar para as consultas".
Lançado
há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão
internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O
objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam
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contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo".
Na
sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A
operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os
participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No
final do projeto, as escolas poderão optar por participar na
competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
apresentação - e Evento Final - em que são premiadas as melhores
soluções.
O
Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de
Professores de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
públicas.
Em
Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu
cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores,
explica a nota, acrescentando que este programa está incluído no plano
da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Segundo
nota de imprensa enviada esta quinta-feira pela CDI, organização não-governamental
que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá
na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos.
Estes
alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre
os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma
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solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now
que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um
restaurante nos Açores".
Há
ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a
"Oh My Tools! para realizar as atividades culinárias de forma
organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a decidir sobre a
área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a
universidade" e "a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é
preciso levar para as consultas".
Lançado
há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão
internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O
objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo".
Na
sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A
operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os
participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No
final do projeto, as escolas poderão optar por participar na
competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
apresentação - e Evento Final - em que são premiadas as melhores
soluções.
O
Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de
Professores de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
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públicas.
Em
Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu
cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores,
explica a nota, acrescentando que este programa está incluído no plano
da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Lusa/AO online
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Today, 12:54
Seis equipas de alunos apresentam na
sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações para
'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias
áreas, no âmbito da competição internacional "Apps for Good".
Segundo
nota de imprensa enviada esta quinta-feira pela CDI, organização não-governamental
que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá
na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos.
Estes
alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre
os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma
solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now
que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um
restaurante nos Açores".
Há
ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a
"Oh My Tools! para realizar as atividades culinárias de forma
organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a decidir sobre a
área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a
universidade" e "a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é
preciso levar para as consultas".
Lançado
há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão
internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O
objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam
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contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo".
Na
sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A
operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os
participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No
final do projeto, as escolas poderão optar por participar na
competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
apresentação - e Evento Final - em que são premiadas as melhores
soluções.
O
Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de
Professores de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
públicas.
Em
Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu
cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores,
explica a nota, acrescentando que este programa está incluído no plano
da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Segundo
nota de imprensa enviada esta quinta-feira pela CDI, organização não-governamental
que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá
na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos.
Estes
alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre
os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma
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solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now
que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um
restaurante nos Açores".
Há
ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a
"Oh My Tools! para realizar as atividades culinárias de forma
organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a decidir sobre a
área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a
universidade" e "a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é
preciso levar para as consultas".
Lançado
há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão
internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O
objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo".
Na
sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri irá
escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A
operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os
participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No
final do projeto, as escolas poderão optar por participar na
competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
apresentação - e Evento Final - em que são premiadas as melhores
soluções.
O
Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de
Professores de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
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públicas.
Em
Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu
cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores,
explica a nota, acrescentando que este programa está incluído no plano
da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Lusa/AO online
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Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good". Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI,
organização não-governamental que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na
Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre
os 10 e os 18 anos. Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais". Entre os projetos no encontro
regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos"
e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um restaurante nos
Açores". Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools!
para realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas". Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for
Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado. O objetivo
é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo". Na sessão em Ponta Delgada desta
competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian. A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes
têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula. O modelo de
implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais -semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua apresentação -- e Evento Final -em que são premiadas as melhores soluções. O Apps for Good conta com vários parceiros, como a
Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é financiado pela Iniciativa
Portugal Inovação Social. Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em
cerca de mil escolas públicas. Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já
abrangeu cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota,
acrescentando que este programa está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o
ensino tecnológico.
Lusa
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Competição pela melhor app para resolver
problemas sociais arranca amanhã nos Açores
A maior competição portuguesa pela
melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais está de volta
e começa já amanhã, 1 de Junho. No primeiro encontro regional da quarta edição
do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Domingos Rebelo, em
Ponta Delgada, equipas de jovens entre os
10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que
solucionam problemas reais.
O encontro contará com vários membros do Governo Regional dos Açores,
como João Pedro Resendes (Direcção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direcção Regional da Ciência e Tecnologia),
estando igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda
Ledesma (ANPRI), André Ruela (Expolab – Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a
melhor solução tecnológica que estará no
evento final, em Setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
As seis equipas que vão participar no
encontro regional dos Açores são a DIControl, uma solução para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos; a Eat
Now, uma solução que permite reservar, descobrir a localização, a ementa e
saber a disponibilidade de restaurantes
nos Açores; a Help Student, uma solução
para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com
Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar todas as actividades
culinárias de forma organizada e em segurança; a Student’s Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área
e curso que deve escolher na passagem do
secundário para a universidade, dandolhe uma ideia de como é o dia-a-dia da

profissão que escolherá; e a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é preciso levar para
as consultas.
“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens,
sendo a tecnologia um meio e não apenas
um fim, na resolução de problemas e de
causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável”,
afirma João Baracho, Director Executivo
do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 objectivo do programa é o desenvolvimento de 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 projecto 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 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma
rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula, para prestar todo o apoio
de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime
curricular ou extracurricular.
No final do projecto, as escolas poderão optar por participar na competição

que está dividida em duas fases: Encontros Regionais – semifinais em que todos
os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu pitch – e Evento Final
– onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, Fundação
PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA,
BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a
APDC, a Educom, o Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa e a Associação
Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Competição pela melhor app para resolver
problemas sociais arranca amanhã nos Açores
A maior competição portuguesa pela
melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais está de volta
e começa já amanhã, 1 de Junho. No primeiro encontro regional da quarta edição
do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Domingos Rebelo, em
Ponta Delgada, equipas de jovens entre os
10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que
solucionam problemas reais.
O encontro contará com vários membros do Governo Regional dos Açores,
como João Pedro Resendes (Direcção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direcção Regional da Ciência e Tecnologia),
estando igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda
Ledesma (ANPRI), André Ruela (Expolab – Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a
melhor solução tecnológica que estará no
evento final, em Setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
As seis equipas que vão participar no
encontro regional dos Açores são a DIControl, uma solução para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos; a Eat
Now, uma solução que permite reservar, descobrir a localização, a ementa e
saber a disponibilidade de restaurantes
nos Açores; a Help Student, uma solução
para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com
Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar todas as actividades
culinárias de forma organizada e em segurança; a Student’s Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área
e curso que deve escolher na passagem do
secundário para a universidade, dandolhe uma ideia de como é o dia-a-dia da

profissão que escolherá; e a USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução
para marcar consultas online, para justificar faltas e saber o que é preciso levar para
as consultas.
“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens,
sendo a tecnologia um meio e não apenas
um fim, na resolução de problemas e de
causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável”,
afirma João Baracho, Director Executivo
do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 objectivo do programa é o desenvolvimento de 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 projecto 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 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma
rede de especialistas que se ligam online
à sala de aula, para prestar todo o apoio
de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime
curricular ou extracurricular.
No final do projecto, as escolas poderão optar por participar na competição

que está dividida em duas fases: Encontros Regionais – semifinais em que todos
os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu pitch – e Evento Final
– onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, Fundação
PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA,
BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a
APDC, a Educom, o Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa e a Associação
Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Detalhes
Publicado em 31-05-2018
Escrito por Redacção
A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de volta e começa já amanhã, 1 de Junho. No primeiro encontro regional da quarta edição
do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, equipas
de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
O encontro contará com vários membros do Governo Regional dos Açores, como João Pedro Resendes
(Direcção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direcção Regional da Ciência e Tecnologia), estando
igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda Ledesma (ANPRI), André
Ruela (Expolab - Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a melhor
solução tecnológica que estará no evento final, em Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
As seis equipas que vão participar no encontro regional dos Açores são a DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a Eat Now, uma solução que permite reservar, descobrir
a localização, a ementa e saber a disponibilidade de restaurantes nos Açores; a Help Student, uma
solução para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar
todas as actividades culinárias de forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para
a universidade, dando-lhe uma ideia de como é o dia-a-dia da profissão que escolherá; e a USISM
(Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar faltas e
saber o que é preciso levar para as consultas.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, Director Executivo do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 objectivo do
programa é o desenvolvimento de 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 projecto 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 5 passos.
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Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projecto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
31-05-2018
Alexandra Narciso
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Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good". Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI,
organização não-governamental que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na
Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre
os 10 e os 18 anos. Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais". Entre os projetos no encontro
regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos"
e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um restaurante nos
Açores". Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools!
para realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas". Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for
Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado. O objetivo
é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo". Na sessão em Ponta Delgada desta
competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian. A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes
têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula. O modelo de
implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais -semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua apresentação -- e Evento Final -em que são premiadas as melhores soluções. O Apps for Good conta com vários parceiros, como a
Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é financiado pela Iniciativa
Portugal Inovação Social. Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em
cerca de mil escolas públicas. Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já
abrangeu cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota,
acrescentando que este programa está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o
ensino tecnológico.
Lusa
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e007e911

Açores recebe encontro regional do Apps for Good Ruben Pires 14:56
O Apps for Good tem por objetivo a utilização da tecnologia para resolver problemas relacionados com
a sustentabilidade.
Os Açores vão receber o primeiro encontro regional da 4ª edição do Apps for Good, que tem por
objetivo a utilização da tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade, esta
sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
A iniciativa junta equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos que vão apresentar as aplicações que
desenvolveram ao longo do ano lectivo para solucionar problemas reais. As apresentações destas
aplicações acontecem por volta das 15h30. Continuar a ler
O evento é a maior competição portuguesa dentro deste género.
2018-05-31 14:56:20+01:00
Ruben Pires
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A 4.ª edição do Apps for Good chegou aos Açores. A competição vai escolher a melhor aplicação criada
por jovens para resolver problemas sociais. Amanhã, os Açores recebem pela primeira vez aquela que
é a principal competição nacional para criar a melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais. Trata-se do primeiro encontro regional da 4.ª edição do Apps for Good que
envolverá equipas de jovens, na faixa etária dos 10 aos 18 anos, que vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias de Apps para smartphones e tablets,
que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Esta iniciativa, lançada há cinco anos pelo CDI, pretende incentivar os jovens e os professores a
utilizarem a tecnologia em prol da resolução de problemas, propondo, desta forma, um novo modelo
educativo, mais intuitivo, colaborativo e prático. No total serão seis as equipas a participar nesta
competição, a saber: a DI-Control, uma solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a
Eat Now, que permite reservar, descobrir a localização, a ementa e saber a disponibilidade do
restaurante nos Açores; a Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos, permitindolhes uma melhor organização; a Oh My Tools!, que ajuda a realizar todas as atividades culinárias de
forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução para ajudar o aluno a decidir sobre
a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade; e, por último, a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online ou para justificar
faltas, por exemplo. O júri escolherá a melhor solução tecnológica que, posteriormente, vai integrar o
evento final, a realizar em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. "O Apps for Good
desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas
um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica
e mais sustentável", congratulou-se João Baracho, diretor executivo do CDI. Recorde-se que entre os
parceiros do projeto Apps for Good (um programa que conta com o financiamento da Iniciativa
Portugal Inovação Social), encontram-se nomes como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC, a par de parceiros institucionais como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês
Link to Leaders
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Jovens açorianos apresentam apps para resolver problemas sociais
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2018-05-31 12:40:18+01:00
Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good".
Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI, organização não-governamental que nasceu no
Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o primeiro encontro regional da quarta edição do
Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos.
Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas
ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a
disponibilidade de um restaurante nos Açores".
Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools! para
realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas".
Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução
de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo".
Na sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento
final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes têm acesso a uma rede
de especialistas que se ligam online à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais -- semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
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apresentação -- e Evento Final -- em que são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de Educação, Associação Nacional de Professores de
Informática, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores
de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
públicas.
Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu cerca de 180 escolas,
envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota, acrescentando que este programa
está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Lusa
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Jovens açorianos apresentam apps para resolver problemas sociais
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2018-05-31 12:40:18+01:00
Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good".
Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI, organização não-governamental que nasceu no
Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o primeiro encontro regional da quarta edição do
Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos.
Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas
ideias (Apps) que solucionam problemas reais".
Entre os projetos no encontro regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos" e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a
disponibilidade de um restaurante nos Açores".
Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools! para
realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas".
Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado.
O objetivo é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução
de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo".
Na sessão em Ponta Delgada desta competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento
final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes têm acesso a uma rede
de especialistas que se ligam online à sala de aula.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais -- semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua
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apresentação -- e Evento Final -- em que são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de Educação, Associação Nacional de Professores de
Informática, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores
de Inglês.
O programa é financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em cerca de mil escolas
públicas.
Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já abrangeu cerca de 180 escolas,
envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota, acrescentando que este programa
está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o ensino tecnológico.
Lusa
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Jovens açorianos apresentam a concurso aplicações para resolver problemas sociais
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2018-05-31 12:20
Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good". Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI,
organização não-governamental que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na
Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre
os 10 e os 18 anos. Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais". Entre os projetos no encontro
regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos"
e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um restaurante nos
Açores". Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools!
para realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas". Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for
Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado. O objetivo
é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo". Na sessão em Ponta Delgada desta
competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian. A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes
têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula. O modelo de
implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais -semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua apresentação -- e Evento Final -em que são premiadas as melhores soluções. O Apps for Good conta com vários parceiros, como a
Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é financiado pela Iniciativa
Portugal Inovação Social. Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em
cerca de mil escolas públicas. Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já
abrangeu cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota,
acrescentando que este programa está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o
ensino tecnológico.
Lusa
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Jovens açorianos apresentam a concurso aplicações para resolver problemas sociais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

31/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c777197b
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Seis equipas de alunos apresentam na sexta-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, ideias de aplicações
para 'smartphones' e 'tablets' para solucionar problemas reais em várias áreas, no âmbito da
competição internacional "Apps for Good". Segundo nota de imprensa enviada hoje pela CDI,
organização não-governamental que nasceu no Brasil há 23 anos e que está em mais de 15 países, o
primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good decorrerá na tarde de sexta-feira na
Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com equipas de jovens entre
os 10 e os 18 anos. Estes alunos "vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais". Entre os projetos no encontro
regional dos Açores está a "DI-Control, uma solução para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos"
e a "Eat Now que permite reservar, descobrir a localização e a disponibilidade de um restaurante nos
Açores". Há ainda a "Help Student, uma solução para motivar o estudo dos alunos", a "Oh My Tools!
para realizar as atividades culinárias de forma organizada", a "Student's Guide" para ajudar o aluno a
decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para a universidade" e "a
USISM (Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar
faltas e saber o que é preciso levar para as consultas". Lançado há cinco anos pelo CDI, "o Apps for
Good é um projeto de dimensão internacional 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", refere o mesmo comunicado. O objetivo
é "desenvolver Apps para 'smartphones' e 'tablets' que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo". Na sessão em Ponta Delgada desta
competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais, o júri
irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian. A operacionalização do projeto decorre durante o ano letivo e os participantes
têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula. O modelo de
implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição, que está dividida em duas fases: Encontros Regionais -semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a fazer a sua apresentação -- e Evento Final -em que são premiadas as melhores soluções. O Apps for Good conta com vários parceiros, como a
Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação PT, entre outros, além da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional de Professores de Informática, Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é financiado pela Iniciativa
Portugal Inovação Social. Este projeto educativo Apps for Good foi lançado no Reino Unido e está em
cerca de mil escolas públicas. Em Portugal, arrancou em 2014/15 com 20 escolas e até 2016/17 já
abrangeu cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores, explica a nota,
acrescentando que este programa está incluído no plano da Direção Geral da Educação (DGE) para o
ensino tecnológico.
Lusa
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A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de volta e começa já esta sexta-feira. No primeiro encontro regional da quarta edição do
Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Domingos Rebelo nos Açores, equipas de jovens
entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
O encontro contará com vários membros do governo regional dos Açores, como João Pedro Resendes
(Direção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direção Regional da Ciência e Tecnologia), estando
igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda Ledesma (ANPRI), André
Ruela (Expolab - Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a melhor
solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
As seis equipas que vão participar no encontro regional dos Açores são a DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a Eat Now, uma solução que permite reservar, descobrir
a localização, a ementa e saber a disponibilidade do restaurante nos Açores; a Help Student, uma
solução para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar
todas as atividades culinárias de forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para
a universidade, dando-lhe uma ideia de como é o dia-a-dia da profissão que escolherá; e a USISM
(Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar faltas e
saber o que é preciso levar para as consultas.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Programa:
Dia: 1 de junho de 2018
Local: Escola Secundária Domingos Rebelo (Açores)
Agenda:
15h00 - Receção das equipas de alunos, professores e convidados
15h30 - Pitch: Apresentações feitas pelas equipas de alunos em sessões de 3 minutos
16h00 - Marketplace: Mostra de todas as aplicações pelas equipas de alunos
16h45 - Entrega de Prémio e Encerramento
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Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
maio 30, 2018
João Fernandes
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Competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
arranca nos Açores
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A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de volta e começa já esta sexta-feira. No primeiro encontro regional da quarta edição do
Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária Domingos Rebelo nos Açores, equipas de jovens
entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
As seis equipas que vão participar no encontro regional dos Açores são a DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a Eat Now, uma solução que permite reservar, descobrir
a localização, a ementa e saber a disponibilidade do restaurante nos Açores; a Help Student, uma
solução para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar
todas as atividades culinárias de forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para
a universidade, dando-lhe uma ideia de como é o dia-a-dia da profissão que escolherá; e a USISM
(Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar faltas e
saber o que é preciso levar para as consultas.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
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Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano
lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
A competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais está
de volta e começa já esta sexta-feira.
No primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária
Domingos Rebelo nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas
reais.
O encontro contará com vários membros do governo regional dos Açores, como João Pedro Resendes
(Direcção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direcção Regional da Ciência e Tecnologia), estando
igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda Ledesma (ANPRI), André
Ruela (Expolab - Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a melhor
solução tecnológica que estará no evento final, em Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
As seis equipas que vão participar no encontro regional dos Açores são a DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a Eat Now, uma solução que permite reservar, descobrir
a localização, a ementa e saber a disponibilidade do restaurante nos Açores; a Help Student, uma
solução para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar
todas as actividades culinárias de forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para
a universidade, dando-lhe uma ideia de como é o dia-a-dia da profissão que escolherá; e a USISM
(Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar faltas e
saber o que é preciso levar para as consultas.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirmou João Baracho, director executivo do CDI.
Via CDI.
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Equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano
lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
A competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais está
de volta e começa já esta sexta-feira.
No primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária
Domingos Rebelo nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas
reais.
O encontro contará com vários membros do governo regional dos Açores, como João Pedro Resendes
(Direcção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direcção Regional da Ciência e Tecnologia), estando
igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda Ledesma (ANPRI), André
Ruela (Expolab - Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a melhor
solução tecnológica que estará no evento final, em Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, BNP Paribas, SAGE, IBM, DECSIS, SRS
Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
As seis equipas que vão participar no encontro regional dos Açores são a DI-Control, uma solução para
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos; a Eat Now, uma solução que permite reservar, descobrir
a localização, a ementa e saber a disponibilidade do restaurante nos Açores; a Help Student, uma
solução para motivar o estudo dos alunos, permitindo-lhes uma melhor organização, com
questionários e obtenção de vouchers com Escola Virtual; a Oh My Tools!, uma solução para realizar
todas as actividades culinárias de forma organizada e em segurança; a Student's Guide, uma solução
para ajudar o aluno a decidir sobre a área e curso que deve escolher na passagem do secundário para
a universidade, dando-lhe uma ideia de como é o dia-a-dia da profissão que escolherá; e a USISM
(Unidade de Saúde de S. Miguel), uma solução para marcar consultas online, para justificar faltas e
saber o que é preciso levar para as consultas.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirmou João Baracho, director executivo do CDI.
Via CDI.
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A maior competição portuguesa pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais está de volta e começa já esta sexta-feira.
No primeiro encontro regional da quarta edição do Apps for Good, que decorrerá na Escola Secundária
Domingos Rebelo nos Açores, equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão demonstrar o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (apps) que solucionam problemas
reais.
O encontro contará com vários membros do governo regional dos Açores, como João Pedro Resendes
(Direção Regional da Juventude) e Luís Amaral (Direção Regional da Ciência e Tecnologia), estando
igualmente presente José Cascalho (Universidade dos Açores), Fernanda Ledesma (ANPRI), André
Ruela (Expolab - Centro Ciência Viva) e Lázaro Raposo (Cereal Games). O júri irá escolher a melhor
solução tecnológica que estará no evento final, em setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um
meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma
sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos.
Relacionados
Wed, 30 May 2018 17:01:46 +0200
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Portugal Inovação Social fará balanço de atividade na aldeia da Cerdeira, na Serra da
Lousã

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Boas Notícias Online

Data Publicação:

27/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db588063

Versão para impressão
Para fazer o balanço da sua atividade, a Portugal Inovação Social organiza uma iniciativa pioneira, na
aldeia da Cerdeira, em plena serra da Lousã: a Aldeia da Inovação Social.
A Aldeia da Inovação Social tem entre os seus principais objetivos apresentar os resultados obtidos
pela Portugal Inovação Social dois anos após a abertura dos primeiros concursos de financiamento de
iniciativas de inovação e empreendedorismo social.
Até ao momento já foram atribuídos 12 milhões de euros a 137 candidaturas das regiões Norte,
Centro e Alentejo, destinados ao financiamento de planos de capacitação para o investimento social e
o desenvolvimento de projetos no âmbito dos programas Parcerias para o Impacto e Títulos de
Impacto Social.
A aldeia da Cerdeira, na Serra da Lousã, foi escolhida para a realização desta primeira Aldeia da
Inovação Social considerando a prioridade nacional dada à dinamização dos territórios de baixa
densidade do interior do país, em particular aqueles que foram fustigados pelos incêndios
devastadores de 2017. Esta iniciativa dá continuidade ao concurso aberto pela Portugal Inovação
Social, em parceria com o IES - Social Business School, para a apresentação de ideias inovadoras para
a prevenção dos incêndios e revitalização das zonas afetadas. Os vencedores deste concurso vão
participar num bootcamp onde terão oportunidade de desenvolver as suas ideias e apresenta-las a
potenciais investidores.
Na Aldeia da Inovação Social vai ser ainda possível descobrir alguns dos projetos que a Portugal
Inovação Social tem vindo a apoiar, entre os quais o EKUI, Passo a Passo, Just a Change, ColorADD,
Apps for Good, Mentes Empreendedoras, Faz-te Forward, Há Festa na Aldeia, entre muitas outras
iniciativas de empreendedorismo e inovação social de referência.
Haverá ainda espaço para discutir ideias, trocar experiências e partilhar boas práticas, mobilizar novos
investidores sociais e conhecer inúmeras histórias de sucesso.
O conteúdo Portugal Inovação Social fará balanço de atividade na aldeia da Cerdeira, na Serra da
Lousã aparece primeiro em i9 magazine.
2018-05-27 12:21:19+01:00
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CDI Portugal comemora cinco anos de inovação e inclusão
social e digital
A CDI Portugal, organização não governamental, responsável pelo Apps for Good – programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver problemas sociais – comemora amanhã o seu 5º aniversário. O evento para assinalar a efeméride decorrerá na sede da sociedade SRS
Advogados e contará com as presenças do Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
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CDI Portugal comemora cinco anos de inovação e inclusão
social e digital
A CDI Portugal, organização não governamental, responsável pelo Apps for Good – programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver problemas sociais – comemora amanhã o seu 5º aniversário. O evento para assinalar a efeméride decorrerá na sede da sociedade SRS
Advogados e contará com as presenças do Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
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CDI Portugal comemora os cinco anos na sede da SRS Advogados Redação 08 Mai 2018
A organização não-governamental é parceira do escritório em responsabilidade social. O evento
realiza-se esta terça-feira à tarde, no auditório da sociedade de advogados.
A organização não-governamental CDI Portugal comemora esta terça-feira, 8 de maio, cinco anos e
vai assinalar a data na sede da SRS Advogados. Fundada por Rodrigo Baggio e parceira do escritório
em responsabilidade social, a CDI Portugal vai aproveitar a ocasião para divulgar os próximos desafios
da instituição que usa as TIC para mobilizar as comunidades mais desfavorecidas em Portugal.
O evento realiza-se às 17 horas à tarde, no auditório da sociedade de advogados, em Lisboa, e conta
com a intervenção do sócio fundador da SRS, Pedro Rebelo de Sousa, do fundador da CDI, do diretor
executivo da CDI Portugal, João Baracho, da consultora da firma Maria José Santana. O Presidente da
Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, também estará presente, bem como a dos alunos do Jardim
Infantil da Quinta dos Bacelos, que criaram a solução ABC.play - Aprender a Vocabular.
"O balanço dos cinco anos de existência do CDI Portugal é extremamente positivo. A aposta na criação
dos Centros de Cidadania Digital confirmou-se como ganha e inovadora e o programa Apps for Good
tem sido um sucesso e excedido as melhores expectativas. Neste momento estão em fase de
lançamento novos projetos que continuarão a surpreender pela forma inovadora como o CDI encara os
problemas sociais e a forma de os resolver ou atenuar", afirma João Baracho. Continuar a ler
2018-05-08 10:45:13+00:00
Redação
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CDI Portugal comemora os cinco anos na sede da SRS Advogados Redação 10:45
A organização não-governamental é parceira do escritório em responsabilidade social. O evento
realiza-se esta terça-feira à tarde, no auditório da sociedade de advogados.
A organização não-governamental CDI Portugal comemora esta terça-feira, 8 de maio, cinco anos e
vai assinalar a data na sede da SRS Advogados. Fundada por Rodrigo Baggio e parceira do escritório
em responsabilidade social, a CDI Portugal vai aproveitar a ocasião para divulgar os próximos desafios
da instituição que usa as TIC para mobilizar as comunidades mais desfavorecidas em Portugal.
O evento realiza-se às 17 horas à tarde, no auditório da sociedade de advogados, em Lisboa, e conta
com a intervenção do sócio fundador da SRS, Pedro Rebelo de Sousa, do fundador da CDI, do diretor
executivo da CDI Portugal, João Baracho, da consultora da firma Maria José Santana. O Presidente da
Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, também estará presente, bem como a dos alunos do Jardim
Infantil da Quinta dos Bacelos, que criaram a solução ABC.play - Aprender a Vocabular. Continuar a ler
"O balanço dos cinco anos de existência do CDI Portugal é extremamente positivo. A aposta na criação
dos Centros de Cidadania Digital confirmou-se como ganha e inovadora e o programa Apps for Good
tem sido um sucesso e excedido as melhores expectativas. Neste momento estão em fase de
lançamento novos projetos que continuarão a surpreender pela forma inovadora como o CDI encara os
problemas sociais e a forma de os resolver ou atenuar", afirma João Baracho.
2018-05-08 10:45:13+00:00
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A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos. São quase 2.000 participantes nos projetos
que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos
18 anos e professores para resolver problemas sociais com recurso às tecnologias. "O 'Apps for Good'
é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no Reino Unido, onde
tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em Portugal este ano há cerca
de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo educativo e de alteração de
algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da organização, João Baracho, que
falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração". "Pedimos às
pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham alternativas. Temos
uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente pegar num grupo de
pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo -- seja na escola, na rua, na zona, na profissão, as
pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema para o combater ou
para o atenuar", esclareceu o responsável. Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados
pela organização, mantém-se em funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good'
envolve mais de 150 escolas e 1.800 alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela
primeira vez com um projeto piloto. De acordo com o diretor executivo da organização há ainda
quatro projetos que se encontram em espera, "uma vez que carecem de financiamento". "Os quatro
projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado no Brasil e
que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as bibliotecas à
comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming' [jogos virtuais]
para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de reparação de
computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a reincidência e
temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber pessoas e
certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
Lusa
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A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos. São quase 2.000 participantes nos projetos
que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos
18 anos e professores para resolver problemas sociais com recurso às tecnologias. "O 'Apps for Good'
é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no Reino Unido, onde
tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em Portugal este ano há cerca
de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo educativo e de alteração de
algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da organização, João Baracho, que
falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração". "Pedimos às
pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham alternativas. Temos
uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente pegar num grupo de
pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo -- seja na escola, na rua, na zona, na profissão, as
pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema para o combater ou
para o atenuar", esclareceu o responsável. Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados
pela organização, mantém-se em funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good'
envolve mais de 150 escolas e 1.800 alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela
primeira vez com um projeto piloto. De acordo com o diretor executivo da organização há ainda
quatro projetos que se encontram em espera, "uma vez que carecem de financiamento". "Os quatro
projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado no Brasil e
que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as bibliotecas à
comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming' [jogos virtuais]
para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de reparação de
computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a reincidência e
temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber pessoas e
certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
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Projeto de inclusão envolve quase 2000 jovens na resolução de problemas sociais. A organização CDI
Portugal envolve atualmente quase 2000 jovens em
A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos.
São quase 2000 participantes nos projetos que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento
tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos 18 anos e professores para resolver problemas
sociais com recurso às tecnologias.
"O 'Apps for Good' é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no
Reino Unido, onde tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em
Portugal este ano há cerca de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo
educativo e de alteração de algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da
organização, João Baracho, que falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto
aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração".
"Pedimos às pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham
alternativas. Temos uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente
pegar num grupo de pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo - seja na escola, na rua, na
zona, na profissão, as pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema
para o combater ou para o atenuar", esclareceu o responsável.
Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados pela organização, mantém-se em
funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good' envolve mais de 150 escolas e 1800
alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela primeira vez com um projeto piloto.
De acordo com o diretor executivo da organização há ainda quatro projetos que se encontram em
espera, "uma vez que carecem de financiamento".
"Os quatro projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado
no Brasil e que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as
bibliotecas à comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming'
[jogos virtuais] para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de
reparação de computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a
reincidência e temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber
pessoas e certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
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Projeto de inclusão envolve quase 2000 jovens na resolução de problemas sociais. A organização CDI
Portugal envolve atualmente quase 2000 jovens em
A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos.
São quase 2000 participantes nos projetos que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento
tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos 18 anos e professores para resolver problemas
sociais com recurso às tecnologias.
"O 'Apps for Good' é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no
Reino Unido, onde tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em
Portugal este ano há cerca de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo
educativo e de alteração de algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da
organização, João Baracho, que falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto
aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração".
"Pedimos às pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham
alternativas. Temos uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente
pegar num grupo de pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo - seja na escola, na rua, na
zona, na profissão, as pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema
para o combater ou para o atenuar", esclareceu o responsável.
Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados pela organização, mantém-se em
funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good' envolve mais de 150 escolas e 1800
alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela primeira vez com um projeto piloto.
De acordo com o diretor executivo da organização há ainda quatro projetos que se encontram em
espera, "uma vez que carecem de financiamento".
"Os quatro projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado
no Brasil e que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as
bibliotecas à comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming'
[jogos virtuais] para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de
reparação de computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a
reincidência e temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber
pessoas e certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
2018-05-07

Página 105

Lusa / EDUCARE

Página 106

A107

"Apps for Good". Movimento educativo pretende resolver problemas sociais com ajuda
das tecnologias

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Lifestyle Online

07/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c1e9fcc

A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à
São quase 2.000 participantes nos projetos que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento
tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos 18 anos e professores para resolver problemas
sociais com recurso às tecnologias.
Alecrim pode ajudar estudantes a ter boas notas Ver artigo
"O 'Apps for Good' é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no
Reino Unido, onde tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em
Portugal este ano há cerca de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo
educativo e de alteração de algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da
organização, João Baracho, que falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto
aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração".
"Pedimos às pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham
alternativas. Temos uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente
pegar num grupo de pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo - seja na escola, na rua, na
zona, na profissão, as pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema
para o combater ou para o atenuar", esclareceu o responsável.
Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados pela organização, mantém-se em
funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good' envolve mais de 150 escolas e 1.800
alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela primeira vez com um projeto piloto.
De acordo com o diretor executivo da organização há ainda quatro projetos que se encontram em
espera, "uma vez que carecem de financiamento".
Continuar a ler
"Os quatro projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado
no Brasil e que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as
bibliotecas à comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming'
[jogos virtuais] para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de
reparação de computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a
reincidência e temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber
pessoas e certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
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A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à
São quase 2.000 participantes nos projetos que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento
tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos 18 anos e professores para resolver problemas
sociais com recurso às tecnologias.
Alecrim pode ajudar estudantes a ter boas notas Ver artigo
"O 'Apps for Good' é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no
Reino Unido, onde tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em
Portugal este ano há cerca de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo
educativo e de alteração de algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da
organização, João Baracho, que falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto
aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração".
"Pedimos às pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham
alternativas. Temos uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente
pegar num grupo de pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo - seja na escola, na rua, na
zona, na profissão, as pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema
para o combater ou para o atenuar", esclareceu o responsável.
Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados pela organização, mantém-se em
funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good' envolve mais de 150 escolas e 1.800
alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela primeira vez com um projeto piloto.
De acordo com o diretor executivo da organização há ainda quatro projetos que se encontram em
espera, "uma vez que carecem de financiamento".
Continuar a ler
"Os quatro projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado
no Brasil e que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as
bibliotecas à comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming'
[jogos virtuais] para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de
reparação de computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a
reincidência e temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber
pessoas e certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
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A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos. São quase 2.000 participantes nos projetos
que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos
18 anos e professores para resolver problemas sociais com recurso às tecnologias. "O 'Apps for Good'
é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no Reino Unido, onde
tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em Portugal este ano há cerca
de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo educativo e de alteração de
algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da organização, João Baracho, que
falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração". "Pedimos às
pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham alternativas. Temos
uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente pegar num grupo de
pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo -- seja na escola, na rua, na zona, na profissão, as
pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema para o combater ou
para o atenuar", esclareceu o responsável. Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados
pela organização, mantém-se em funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good'
envolve mais de 150 escolas e 1.800 alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela
primeira vez com um projeto piloto. De acordo com o diretor executivo da organização há ainda
quatro projetos que se encontram em espera, "uma vez que carecem de financiamento". "Os quatro
projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado no Brasil e
que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as bibliotecas à
comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming' [jogos virtuais]
para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de reparação de
computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a reincidência e
temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber pessoas e
certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
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A organização CDI Portugal envolve atualmente quase 2.000 jovens em todo o país em projetos que
pretendem, através do uso das tecnologias, resolver problemas sociais, disse hoje à Lusa o
responsável da organização que comemora cinco anos. São quase 2.000 participantes nos projetos
que integram o 'Apps for Good'. Este "movimento tecnológico educativo" conta com jovens dos 10 aos
18 anos e professores para resolver problemas sociais com recurso às tecnologias. "O 'Apps for Good'
é o nosso maior projeto em Portugal. É um projeto internacional que cresceu no Reino Unido, onde
tem cerca de 800 escolas, e a nível mundial são cerca de 1000 escolas. Em Portugal este ano há cerca
de 160, é muito importante para nós em termos de alteração do modelo educativo e de alteração de
algumas competências nas escolas", disse o diretor executivo da organização, João Baracho, que
falava à agência Lusa propósito da comemoração do quinto aniversário da organização em Portugal.
Além do projeto dinamizado nas escolas, a CDI Portugal criou também os centros de cidadania digital,
onde "tentam seduzir a população mais desfavorecida ou com problemas de integração". "Pedimos às
pessoas que nos digam o que está mal e não reclamem apenas, que proponham alternativas. Temos
uma metodologia base que é o CDI comunidade, cujo objetivo é exatamente pegar num grupo de
pessoas, analisar os problemas comuns ao grupo -- seja na escola, na rua, na zona, na profissão, as
pessoas escolhem um tema e através da tecnologia vão desenvolver esse tema para o combater ou
para o atenuar", esclareceu o responsável. Dos centros de cidadania digital que já foram dinamizados
pela organização, mantém-se em funcionamento o de Valongo enquanto o projeto 'Apps for Good'
envolve mais de 150 escolas e 1.800 alunos, tendo a Madeira integrado a rede, este ano, pela
primeira vez com um projeto piloto. De acordo com o diretor executivo da organização há ainda
quatro projetos que se encontram em espera, "uma vez que carecem de financiamento". "Os quatro
projetos que aguardam financiamento são de várias áreas. Há um projeto implementado no Brasil e
que queremos estender para Portugal, é o 'Conecta Biblioteca' que tenta aproximar as bibliotecas à
comunidade. Desenvolvemos uma metodologia inovadora com uma equipa de 'gaming' [jogos virtuais]
para tratar os jovens com este tipo de adição. Queremos construir uma oficina de reparação de
computadores numa prisão, para criar novas competências nos reclusos e reduzir a reincidência e
temos ainda o projeto 'Muda', para as bibliotecas das escolas, que pretende receber pessoas e
certificá-las na área da literacia digital", afirmou João Banacho.
Lusa
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Promovido pela Universidade Europeia.
O director executivo do CDI Portugal, João Baracho, vai abrir a segunda edição do Games for Good, ao
ser o keynote speaker em conjunto com Carlos Rosa, director do IADE.
O CDI lançou o Apps for Good, um programa educativo tecnológico que tem como objectivo principal
fazer emergir uma nova geração de jovens empreendedores que criem novas soluções tecnológicas
para resolver problemas sociais.
O Games for Good pretende contribuir para resolver problemas reais do mundo das ONG,
organizações de solidariedade social e outras organizações de utilidade pública, bem como
proporcionar num ambiente exclusivo e altamente criativo e interactivo o desenvolvimento de jogos ou
soluções de gamificação .
Promovido pela Universidade Europeia e organizado em parceria com a ANPRI (Associação Nacional de
Professores de Informática), a Ludoteca e a Bee Engineering, o Games for Good decorre entre 13 e 15
de Abril no IADE. Os participantes irão criar jogos com temas propostos por ONG, organizações de
solidariedade social e outras organizações de utilidade pública e sem fins lucrativos.
São eventos como estes que demonstram como os jogos podem ter um impacto positivo na sociedade
e é um privilégio poder dar o meu contributo e salientar como a tecnologia e o empreendedorismo
jovem ajudam na resolução de problemas reais e de causas sociais , afirmou João Baracho, director
executivo do CDI Portugal.
Via Universidade Europeia, CDI.
Luis Vedor
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Promovido pela Universidade Europeia.
O director executivo do CDI Portugal, João Baracho, vai abrir a segunda edição do Games for Good, ao
ser o keynote speaker em conjunto com Carlos Rosa, director do IADE.
O CDI lançou o Apps for Good, um programa educativo tecnológico que tem como objectivo principal
fazer emergir uma nova geração de jovens empreendedores que criem novas soluções tecnológicas
para resolver problemas sociais.
O Games for Good pretende contribuir para resolver problemas reais do mundo das ONG,
organizações de solidariedade social e outras organizações de utilidade pública, bem como
proporcionar num ambiente exclusivo e altamente criativo e interactivo o desenvolvimento de jogos ou
soluções de gamificação .
Promovido pela Universidade Europeia e organizado em parceria com a ANPRI (Associação Nacional de
Professores de Informática), a Ludoteca e a Bee Engineering, o Games for Good decorre entre 13 e 15
de Abril no IADE. Os participantes irão criar jogos com temas propostos por ONG, organizações de
solidariedade social e outras organizações de utilidade pública e sem fins lucrativos.
São eventos como estes que demonstram como os jogos podem ter um impacto positivo na sociedade
e é um privilégio poder dar o meu contributo e salientar como a tecnologia e o empreendedorismo
jovem ajudam na resolução de problemas reais e de causas sociais , afirmou João Baracho, director
executivo do CDI Portugal.
Via Universidade Europeia, CDI.
Luis Vedor
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O diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, vai abrir a segunda edição do Games for Good que
começa hoje, ao ser o keynote speaker em conjunto com Carlos Rosa, diretor do IADE, na única game
jam de responsabilidade social realizada no nosso país. O CDI Portugal é responsável pelo Apps for
Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver problemas
sociais.
O Games for Good pretende contribuir para resolver problemas reais do mundo das ONG,
organizações de solidariedade social e outras organizações de utilidade pública, bem como
proporcionar num ambiente exclusivo e altamente criativo e interativo o desenvolvimento de jogos ou
soluções de gamificação.
Promovido pela Universidade Europeia e organizado em parceria com a ANPRI (Associação Nacional de
Professores de Informática), a Ludoteca e a Bee Engineering, o Games for Good decorre entre 13 e 15
de abril no IADE. Os participantes irão criar jogos com temas propostos por ONG, organizações de
solidariedade social e outras organizações de utilidade pública e sem fins lucrativos.
O diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, será um dos oradores convidados para este evento
e irá abordar a importância e a influência da tecnologia na responsabilidade social.
O CDI é uma das mais reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial e lançou o
Apps for Good, o programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma
nova geração de jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver
problemas sociais.
"São eventos como estes que demonstram como os jogos podem ter um impacto positivo na
sociedade e é um privilégio poder dar o meu contributo e salientar como a tecnologia e o
empreendedorismo jovem ajudam na resolução de problemas reais e de causas sociais", afirma João
Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, liderado por João Baracho, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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O diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, vai abrir a segunda edição do Games for Good que
começa hoje, ao ser o keynote speaker em conjunto com Carlos Rosa, diretor do IADE, na única game
jam de responsabilidade social realizada no nosso país. O CDI Portugal é responsável pelo Apps for
Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver problemas
sociais.
O Games for Good pretende contribuir para resolver problemas reais do mundo das ONG,
organizações de solidariedade social e outras organizações de utilidade pública, bem como
proporcionar num ambiente exclusivo e altamente criativo e interativo o desenvolvimento de jogos ou
soluções de gamificação.
Promovido pela Universidade Europeia e organizado em parceria com a ANPRI (Associação Nacional de
Professores de Informática), a Ludoteca e a Bee Engineering, o Games for Good decorre entre 13 e 15
de abril no IADE. Os participantes irão criar jogos com temas propostos por ONG, organizações de
solidariedade social e outras organizações de utilidade pública e sem fins lucrativos.
O diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, será um dos oradores convidados para este evento
e irá abordar a importância e a influência da tecnologia na responsabilidade social.
O CDI é uma das mais reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial e lançou o
Apps for Good, o programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma
nova geração de jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver
problemas sociais.
"São eventos como estes que demonstram como os jogos podem ter um impacto positivo na
sociedade e é um privilégio poder dar o meu contributo e salientar como a tecnologia e o
empreendedorismo jovem ajudam na resolução de problemas reais e de causas sociais", afirma João
Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, liderado por João Baracho, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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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;
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, participa na
apresentação que decorrerá na CCDR em Faro.
Lisboa, 11 de abril de 2018 - O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam
aplicações para resolver problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal
Inovação Social no Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) em Faro, contará com a presença da Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.

Página 119

Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal.
Fonte: CorpCom
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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;
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, participa na
apresentação que decorrerá na CCDR em Faro.
Lisboa, 11 de abril de 2018 - O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam
aplicações para resolver problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal
Inovação Social no Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) em Faro, contará com a presença da Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal.
Fonte: CorpCom
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O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver
problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal Inovação Social no
Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) em Faro, contará com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
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em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal
Ademar Dias
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O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver
problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal Inovação Social no
Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) em Faro, contará com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
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em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal
Ademar Dias
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O Portugal Inovação Social vai destinar um investimento de 5 milhões de euros para a região do
Algarve até 2020 e os dois primeiros instrumentos de apoio financeiro a respostas inovadoras para
problemas sociais vão ser lançados até final do ano.
O anúncio foi feito na quarta-feira, pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques, à margem da sessão de apresentação da Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social no Algarve, realizada na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.
O aviso de candidaturas para o instrumento Parcerias para o Impacto será publicado até final do mês
de maio, com um valor de 2 milhões de euros, enquanto o instrumento Títulos de Impacto Social, com
1 milhão de euros, será lançado em outubro.
O instrumento Parcerias para o Impacto prevê o apoio a projetos até um máximo de 70% das suas
necessidades de financiamento, sendo o restante financiamento suportado por investidores sociais.
Já o mecanismo Títulos de Impacto Social poderá implicar a devolução da verba aplicada por um
investidor social numa iniciativa, a 100%, se forem atingidos os objetivos mensuráveis definidos pelos
candidatos.
O Portugal Inovação Social destina uma verba global de 5 milhões de euros para investir no Algarve
até 2020, com financiamento do PRO Algarve - Programa Operacional do Algarve 2020. Os avisos de
candidatura aos restantes mecanismos financeiros serão abertos ao longo dos próximos anos.
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra,
manifestou-se confiante na possibilidade de a verba ser totalmente utilizada para os fins a que se
destina.
"A julgar pela adesão à conferência de apresentação, o interesse é enorme e estamos muito otimistas
relativamente à capacidade de pôr o dinheiro à disposição e de ele ser efetivamente aproveitado para
os fins programados", afirmou o responsável.
O Portugal Inovação Social, já presente em três regiões (Norte, Centro e Alentejo), com 137
candidaturas aprovadas, pretende apoiar Iniciativas de inovação e empreendedorismo social que
sejam inovadoras, resolvam "problemas importantes e negligenciados da sociedade" e possam ser
replicadas.
"É o primeiro plano de inovação social apoiado num estado-membro por fundos comunitários, visando
encontrar novas soluções para problemas que são cada vez mais importantes na nossa sociedade",
sustentou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
Maria Manuel Leitão Marques deu o exemplo de questões como o envelhecimento da população, "e a
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solidão a que isso conduz", o insucesso escolar, a inclusão digital ou a recuperação do património.
"Procuramos soluções inovadoras, desenvolvidas em parceria com a sociedade civil, com empresas,
associações ou com instituições particulares de solidariedade social", referiu a governante.
A ministra quer também avançar com a criação de uma incubadora para a inovação social no Algarve,
que permita acelerar projetos e ajudar os candidatos. "Tem resultado bem noutros pontos do país",
afirmou.
O evento de lançamento da Portugal Inovação Social no Algarve incluiu as apresentações de dois
projetos já apoiados pela iniciativa, o EKUI e o Apps for Good, este já presente em quatro
agrupamentos escolares do Algarve.
Depois da sessão, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa visitou o projeto Lethes
Go Caffe, da Cruz Vermelha, um espaço de convívio para seniores localizado no Teatro Lethes.
11 Abr 2018 15:13 30 Mai 2017 11:5612 Out 2017 09:5121 Fev 2018 15:4913 Jun 2017 09:4213 Fev
2017 08:4312 Fev 2018 12:4801 Abr 2018 09:1117 Mai 2017 09:5506 Abr 2018 15:4920 Mar 2018
18:1604 Mar 2017 09:0507 Fev 2017 19:1829 Mar 2017 08:0220 Mar 2018 09:2926 Fev 2017
08:0009 Fev 2018 08:4209 Abr 2018 17:4607 Fev 2017 08:2720 Set 2017 15:0627 Fev 2017
19:3518 Jan 2018 09:58
Edgar Pires
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O Portugal Inovação Social vai destinar um investimento de 5 milhões de euros para a região do
Algarve até 2020 e os dois primeiros instrumentos de apoio financeiro a respostas inovadoras para
problemas sociais vão ser lançados até final do ano.
O anúncio foi feito na quarta-feira, pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques, à margem da sessão de apresentação da Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social no Algarve, realizada na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.
O aviso de candidaturas para o instrumento Parcerias para o Impacto será publicado até final do mês
de maio, com um valor de 2 milhões de euros, enquanto o instrumento Títulos de Impacto Social, com
1 milhão de euros, será lançado em outubro.
O instrumento Parcerias para o Impacto prevê o apoio a projetos até um máximo de 70% das suas
necessidades de financiamento, sendo o restante financiamento suportado por investidores sociais.
Já o mecanismo Títulos de Impacto Social poderá implicar a devolução da verba aplicada por um
investidor social numa iniciativa, a 100%, se forem atingidos os objetivos mensuráveis definidos pelos
candidatos.
O Portugal Inovação Social destina uma verba global de 5 milhões de euros para investir no Algarve
até 2020, com financiamento do PRO Algarve - Programa Operacional do Algarve 2020. Os avisos de
candidatura aos restantes mecanismos financeiros serão abertos ao longo dos próximos anos.
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra,
manifestou-se confiante na possibilidade de a verba ser totalmente utilizada para os fins a que se
destina.
"A julgar pela adesão à conferência de apresentação, o interesse é enorme e estamos muito otimistas
relativamente à capacidade de pôr o dinheiro à disposição e de ele ser efetivamente aproveitado para
os fins programados", afirmou o responsável.
O Portugal Inovação Social, já presente em três regiões (Norte, Centro e Alentejo), com 137
candidaturas aprovadas, pretende apoiar Iniciativas de inovação e empreendedorismo social que
sejam inovadoras, resolvam "problemas importantes e negligenciados da sociedade" e possam ser
replicadas.
"É o primeiro plano de inovação social apoiado num estado-membro por fundos comunitários, visando
encontrar novas soluções para problemas que são cada vez mais importantes na nossa sociedade",
sustentou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
Maria Manuel Leitão Marques deu o exemplo de questões como o envelhecimento da população, "e a
solidão a que isso conduz", o insucesso escolar, a inclusão digital ou a recuperação do património.
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"Procuramos soluções inovadoras, desenvolvidas em parceria com a sociedade civil, com empresas,
associações ou com instituições particulares de solidariedade social", referiu a governante.
A ministra quer também avançar com a criação de uma incubadora para a inovação social no Algarve,
que permita acelerar projetos e ajudar os candidatos. "Tem resultado bem noutros pontos do país",
afirmou.
O evento de lançamento da Portugal Inovação Social no Algarve incluiu as apresentações de dois
projetos já apoiados pela iniciativa, o EKUI e o Apps for Good, este já presente em quatro
agrupamentos escolares do Algarve.
Depois da sessão, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa visitou o projeto Lethes
Go Caffe, da Cruz Vermelha, um espaço de convívio para seniores localizado no Teatro Lethes.
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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;
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, participa na
apresentação que decorrerá na CCDR em Faro.
O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver
problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal Inovação Social no
Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) em Faro, conta com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal
Wed, 11 Apr 2018 17:25:35 +0200
Jorge Matos Dias
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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;
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, participa na
apresentação que decorrerá na CCDR em Faro.
O Apps for Good, programa educativo tecnológico em que jovens criam aplicações para resolver
problemas sociais, é um dos projetos presentes no lançamento da Portugal Inovação Social no
Algarve. A apresentação, que decorre hoje na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) em Faro, conta com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais. O evento de lançamento da Portugal Inovação
Social no Algarve vai incluir apresentações de dois projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social
a EKUI e o Apps for Good.
Neste sentido, o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho, irá apresentar o Apps for Good, o
programa educativo tecnológico que tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de
jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.
"É uma enorme satisfação ser convidado e poder apresentar o nosso projeto que cria condições para
desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e
de causas sociais. O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, IBM, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros,
mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de
Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Professores de Inglês e diversas associações de professores. Este programa
é ainda financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Sobre o CDI
O CDI nasceu no Brasil há 22 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de 15 países.
O CDI lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que está
em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a fazer
um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de
180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
Unidos.
Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal
Wed, 11 Apr 2018 17:25:35 +0200
Jorge Matos Dias
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Há 4,8 milhões de euros à espera de financiar projetos de inovação social no Algarve
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O Algarve foi convocado a pensar "fora da caixa" e a apresentar projetos que promovam respostas a
problemas sociais que
O Algarve foi convocado a pensar "fora da caixa" e a apresentar projetos que promovam respostas a
problemas sociais que a nossa sociedade enfrenta. O programa Portugal Inovação Social chegou à
região algarvia esta quarta-feira e tem uma dotação orçamental de 4,8 milhões de euros, para apoiar
iniciativas promovidas por IPSS, mas também de associações, municípios e empresas.
O lançamento desta iniciativa no Algarve foi oficializado numa cerimónia que teve lugar hoje, dia 11
de Abril, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em
Faro. O Portugal Inovação Social chegou á região depois de já ter sido lançado nas regiões Norte,
Centro e no Alentejo.
Para os responsáveis pelo programa, todas as ideias passíveis de complementar a resposta já
existente aos flagelos que promovem desigualdades e exclusão social, através de uma abordagem
inovadora aos problemas, são bem-vindos.
Este plano de inovação social visa encontrar novas soluções para problemas que são cada vez mais
importantes na nossa sociedade e, também, no Algarve: o envelhecimento da população, a solidão a
que isso conduz, o insucesso escolar ou aprendizagem de novos tecnologias, que permitem ter melhor
aproveitamento escolar e empregabilidade futura, em particular para desempregados de longa
duração , resumiu, à margem da sessão, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa
Maria Manuel Leitão Marques, que esteve em Faro para presidir à sessão.
A responsável pelo ministério que tutela a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social acrescentou
que se tem vindo a apoiar soluções inovadoras, desenvolvidas com os agentes da sociedade civil,
como associações, empresas, IPPS .
Francisco Serra e Maria Leitão Marques
As organizações algarvias, públicas e privadas, vão poder começar candidatar-se em breve. A abertura
do primeiro aviso está marcado já para o dia 31 de Maio.
Este concurso, com uma dotação de cerca de 2 milhões de euros, será aberto na vertente Parcerias
para a Inovação, uma das duas principais deste programa. Aqui, pode-se candidatar qualquer
organização da economia social, que terá de arranjar um investidor social disposto, seja uma entidade
pública ou uma privada, a avançar com 30% do valor global do projeto. Os restantes 70% são
financiados pelo Portugal Inovação Social.
A outra vertente principal do programa são os chamados Títulos de Impacto Social. Neste caso, só são
elegíveis projetos que produzam resultados sociais mensuráveis , explicou Filipe Almeida, presidente
da Portugal Inovação Social.
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Isto é fundamental porque o reembolso do investimento, que terá de ser feito, obrigatoriamente, por
um parceiro privado, depende de se atingir os objetivos. Caso o projeto tenha os resultados previstos
pelos seus promotores, o financiamento é integral.
Para esta vertente, a CCDR do Algarve, que gere as verbas destinadas a este programa, pensa abrir
um aviso em outibro, com uma dotação orçamental de um milhão de euros.
Ainda não temos, neste momento, uma previsão de qual vai ser a procura, mas, a julgar pela adesão
que tivemos hoje na apresentação, o interesse é enorme. Estamos muitos otimistas quanto à
capacidade de pôr este dinheiro à disposição e que ele seja efetivamente aproveitado para os fins que
estão programados , segundo revelou Francisco Serra, presidente da CCDR do Algarve, em
declarações aos jornalistas.
Este responsável acredita que em Setembro, as pessoas vão saber se as candidaturas foram
aprovadas e poderão começar a trabalhar .
Quanto a um reforço do montante global, dependerá, em grande medida, do número e qualidade das
candidaturas. Se houver procura suficiente e os projetos forem considerados de muito interesse, é
possível reforçar a dotação, com a autorização da entidade de gestão , acrescentou Francisco Serra.
As duas vertentes para as quais já está prevista a abertura de concursos destinam-se a projetos num
estado de maturidade já elevado. Mas isso não significa que as boas ideias tenham de ficar pelo
caminho, só por não estarem ainda estruturadas ou porque as organizações que as querem promover
não têm os conhecimentos necessários para as verter numa candidatura.
Uma das prioridades que temos, que tem resultado muito bem noutros pontos do país, é organizar
uma incubadora que nos permita acelerar estes projetos e ajudá-los numa fase inicial. Vimos a fazê-lo
com colaboração de municípios e de universidades, pois é importante trazer mais conhecimento para a
inovação social. Isto ajuda as instituições a organizar e a lançar os seus projetos , anunciou Maria
Leitão Marques.
Quem inova arrisca sempre. Se não arrisca, é porque inova pouco. É muito importante ajudar estes
projetos inovadores a vencer as primeiras dificuldades , ilustrou.
Esta incubadora entra na vertente de Capacitação para a Inovação Social, destinada a projetos que
estejam numa fase preliminar, que assenta, sobretudo, no desenvolvimento de competências de
gestão para as equipas que os estão a desenvolver, segundo Filipe Almeida.
Neste momento, foram já apresentados, em todo o país, 137 projetos, 99 dos quais de capacitação,
no valor de 3,5 milhões de euros. No campo das Parcerias Inovação há 35 projetos aprovados, com
um apoio de 7 milhões de euros e três de Títulos Impacto Social, com 1,5 milhões de euros
associados.
Duas das ideias já em marcha foram apresentadas na sessão de lançamento do programa no Algarve.
Ambas têm abrangência nacional e estão ligadas ao campo da educação, embroa com abordagem bem
distintas.
O "Apps for Good", que até já chegou ao Algarve é a adaptação a Portugal de um programa que já se
realiza em diversos países. Este projeto desafia alunos e professores de escolas dos diferentes ciclos apesar de se focar mais nos estudantes entre o 5º e o 12º ano - a criar aplicações que resolvam
problemas que as equipas que são criadas identificam.
Até agora, surgiram ideias que vão desde programas de apoio ao estudo, para colegas que tenham
maiores dificuldades, mas também destinadas à integração comunitária, neste caso de alunos
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mulçumanos de uma escola de Palmela, que criaram uma aplicação que explica a sua cultura.
No Algarve, o projeto está a ser implementado nos agrupamentos de escolas João de Deus (Faro),
Francisco Fernandes Lopes (Olhão), Poeta António Aleixo (Portimão) e de Vila Real de Santo António.
Já o projeto "Ekui" visa a inclusão e capacitação daqueles que, por diversas razões, têm dificuldades
em comunicar. E não falamos apenas de pessoas com deficiência, mas também aqueles vítimas de
doença ou acidente (como um AVC) ou mesmo aqueles que não sabem ler nem escrever.
O projeto propõe uma metodologia de alfabetização assente não apenas na escrita, mas também na
linguagem gestual e no braille. Este material é vendido em kits de aprendizagem, com preços
acessíveis, cujo retorno é usado para produzir mais material. Por cada unidade vendida, são
produzidas mais duas, uma das quais é doada e a outra volta para as bancas, permitindo a
sustentabilidade do projeto e, ao mesmo tempo, uma vertente solidária.
Talvez por já ter visto surgir projetos que fazem a diferença, Filipe Almeida considerou que esta
quarta-feira foi um dia de festa , por o Portugal Inovação Social ter chegado ao Algarve.
E se hoje foi para celebrar, amanhã é para trabalhar, pois há que preparar as candidaturas, para ue o
esforço que está a ser feito para estender o programa à região não tenha sido em vão , disse, por seu
lado, a ministra Maria Leitão Marques.
Fotos: Fabiana Saboya|Sul Informação
Jorge Botelho
Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social
Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social
Maria Leitão Marques
Maria Leitão Marques
Celmira Macedo, da Ekui
Celmira Macedo, da Ekui
João Baracho, da Apps for Good
Maria Leitão Marques a abraçar Celmira Macedo, da Ekui
Maria Leitão Marques
Maria Leitão Marques
Francisco Serra
Por Hugo Rodrigues . 11 de Abril de 2018 - 15:47
Hugo Rodrigues
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O Algarve foi convocado a pensar "fora da caixa" e a apresentar projetos que promovam respostas a
problemas sociais que
O Algarve foi convocado a pensar "fora da caixa" e a apresentar projetos que promovam respostas a
problemas sociais que a nossa sociedade enfrenta. O programa Portugal Inovação Social chegou à
região algarvia esta quarta-feira e tem uma dotação orçamental de 4,8 milhões de euros, para apoiar
iniciativas promovidas por IPSS, mas também de associações, municípios e empresas.
O lançamento desta iniciativa no Algarve foi oficializado numa cerimónia que teve lugar hoje, dia 11
de Abril, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em
Faro. O Portugal Inovação Social chegou á região depois de já ter sido lançado nas regiões Norte,
Centro e no Alentejo.
Para os responsáveis pelo programa, todas as ideias passíveis de complementar a resposta já
existente aos flagelos que promovem desigualdades e exclusão social, através de uma abordagem
inovadora aos problemas, são bem-vindos.
Este plano de inovação social visa encontrar novas soluções para problemas que são cada vez mais
importantes na nossa sociedade e, também, no Algarve: o envelhecimento da população, a solidão a
que isso conduz, o insucesso escolar ou aprendizagem de novos tecnologias, que permitem ter melhor
aproveitamento escolar e empregabilidade futura, em particular para desempregados de longa
duração , resumiu, à margem da sessão, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa
Maria Manuel Leitão Marques, que esteve em Faro para presidir à sessão.
A responsável pelo ministério que tutela a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social acrescentou
que se tem vindo a apoiar soluções inovadoras, desenvolvidas com os agentes da sociedade civil,
como associações, empresas, IPPS .
Francisco Serra e Maria Leitão Marques
As organizações algarvias, públicas e privadas, vão poder começar candidatar-se em breve. A abertura
do primeiro aviso está marcado já para o dia 31 de Maio.
Este concurso, com uma dotação de cerca de 2 milhões de euros, será aberto na vertente Parcerias
para a Inovação, uma das duas principais deste programa. Aqui, pode-se candidatar qualquer
organização da economia social, que terá de arranjar um investidor social disposto, seja uma entidade
pública ou uma privada, a avançar com 30% do valor global do projeto. Os restantes 70% são
financiados pelo Portugal Inovação Social.
A outra vertente principal do programa são os chamados Títulos de Impacto Social. Neste caso, só são
elegíveis projetos que produzam resultados sociais mensuráveis , explicou Filipe Almeida, presidente
da Portugal Inovação Social.
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Isto é fundamental porque o reembolso do investimento, que terá de ser feito, obrigatoriamente, por
um parceiro privado, depende de se atingir os objetivos. Caso o projeto tenha os resultados previstos
pelos seus promotores, o financiamento é integral.
Para esta vertente, a CCDR do Algarve, que gere as verbas destinadas a este programa, pensa abrir
um aviso em outibro, com uma dotação orçamental de um milhão de euros.
Ainda não temos, neste momento, uma previsão de qual vai ser a procura, mas, a julgar pela adesão
que tivemos hoje na apresentação, o interesse é enorme. Estamos muitos otimistas quanto à
capacidade de pôr este dinheiro à disposição e que ele seja efetivamente aproveitado para os fins que
estão programados , segundo revelou Francisco Serra, presidente da CCDR do Algarve, em
declarações aos jornalistas.
Este responsável acredita que em Setembro, as pessoas vão saber se as candidaturas foram
aprovadas e poderão começar a trabalhar .
Quanto a um reforço do montante global, dependerá, em grande medida, do número e qualidade das
candidaturas. Se houver procura suficiente e os projetos forem considerados de muito interesse, é
possível reforçar a dotação, com a autorização da entidade de gestão , acrescentou Francisco Serra.
As duas vertentes para as quais já está prevista a abertura de concursos destinam-se a projetos num
estado de maturidade já elevado. Mas isso não significa que as boas ideias tenham de ficar pelo
caminho, só por não estarem ainda estruturadas ou porque as organizações que as querem promover
não têm os conhecimentos necessários para as verter numa candidatura.
Uma das prioridades que temos, que tem resultado muito bem noutros pontos do país, é organizar
uma incubadora que nos permita acelerar estes projetos e ajudá-los numa fase inicial. Vimos a fazê-lo
com colaboração de municípios e de universidades, pois é importante trazer mais conhecimento para a
inovação social. Isto ajuda as instituições a organizar e a lançar os seus projetos , anunciou Maria
Leitão Marques.
Quem inova arrisca sempre. Se não arrisca, é porque inova pouco. É muito importante ajudar estes
projetos inovadores a vencer as primeiras dificuldades , ilustrou.
Esta incubadora entra na vertente de Capacitação para a Inovação Social, destinada a projetos que
estejam numa fase preliminar, que assenta, sobretudo, no desenvolvimento de competências de
gestão para as equipas que os estão a desenvolver, segundo Filipe Almeida.
Neste momento, foram já apresentados, em todo o país, 137 projetos, 99 dos quais de capacitação,
no valor de 3,5 milhões de euros. No campo das Parcerias Inovação há 35 projetos aprovados, com
um apoio de 7 milhões de euros e três de Títulos Impacto Social, com 1,5 milhões de euros
associados.
Duas das ideias já em marcha foram apresentadas na sessão de lançamento do programa no Algarve.
Ambas têm abrangência nacional e estão ligadas ao campo da educação, embroa com abordagem bem
distintas.
O "Apps for Good", que até já chegou ao Algarve é a adaptação a Portugal de um programa que já se
realiza em diversos países. Este projeto desafia alunos e professores de escolas dos diferentes ciclos apesar de se focar mais nos estudantes entre o 5º e o 12º ano - a criar aplicações que resolvam
problemas que as equipas que são criadas identificam.
Até agora, surgiram ideias que vão desde programas de apoio ao estudo, para colegas que tenham
maiores dificuldades, mas também destinadas à integração comunitária, neste caso de alunos
mulçumanos de uma escola de Palmela, que criaram uma aplicação que explica a sua cultura.
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No Algarve, o projeto está a ser implementado nos agrupamentos de escolas João de Deus (Faro),
Francisco Fernandes Lopes (Olhão), Poeta António Aleixo (Portimão) e de Vila Real de Santo António.
Já o projeto "Ekui" visa a inclusão e capacitação daqueles que, por diversas razões, têm dificuldades
em comunicar. E não falamos apenas de pessoas com deficiência, mas também aqueles vítimas de
doença ou acidente (como um AVC) ou mesmo aqueles que não sabem ler nem escrever.
O projeto propõe uma metodologia de alfabetização assente não apenas na escrita, mas também na
linguagem gestual e no braille. Este material é vendido em kits de aprendizagem, com preços
acessíveis, cujo retorno é usado para produzir mais material. Por cada unidade vendida, são
produzidas mais duas, uma das quais é doada e a outra volta para as bancas, permitindo a
sustentabilidade do projeto e, ao mesmo tempo, uma vertente solidária.
Talvez por já ter visto surgir projetos que fazem a diferença, Filipe Almeida considerou que esta
quarta-feira foi um dia de festa , por o Portugal Inovação Social ter chegado ao Algarve.
E se hoje foi para celebrar, amanhã é para trabalhar, pois há que preparar as candidaturas, para ue o
esforço que está a ser feito para estender o programa à região não tenha sido em vão , disse, por seu
lado, a ministra Maria Leitão Marques.
Fotos: Fabiana Saboya|Sul Informação
Jorge Botelho
Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social
Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social
Maria Leitão Marques
Maria Leitão Marques
Celmira Macedo, da Ekui
Celmira Macedo, da Ekui
João Baracho, da Apps for Good
Maria Leitão Marques a abraçar Celmira Macedo, da Ekui
Maria Leitão Marques
Maria Leitão Marques
Francisco Serra
Por Hugo Rodrigues . 11 de Abril de 2018 - 15:47
Hugo Rodrigues
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Ministra Maria Manuel Leitão Marques visita Faro para financiar projetos de inovação
social

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Algarve Primeiro Online

Data Publicação:

10/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=466f2315

A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques participa na
sessão de apresentação da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social no Algarve, no próximo dia
11 de abril, pelas 09h30, na CCDR Algarve em Faro.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais.
O evento de lançamento da Portugal Inovação Social no Algarve vai incluir apresentações de dois
projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social a EKUI e Apps for Good.
A iniciativa vai contar ainda com as intervenções de Francisco Serra, Presidente da CCDR Algarve,
Jorge Botelho, Presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, Filipe Almeida, Presidente
da Portugal Inovação Social, e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
Pelas 11h30 a Ministra visita o projeto Lethes Go Caffe, na Rua de Portugal, no Teatro Lethes, onde
além de um espaço de convívio para seniores, este projeto cria um ambiente seguro, informal,
facilitador da aprendizagem mútua e intergeracional, no qual se promovem atividades socioocupacionais dinâmicas para e com a população sénior.
10-04-2018
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Ministra Maria Manuel Leitão Marques visita Faro para financiar projetos de inovação
social
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Internet
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Algarve Primeiro Online

Data Publicação:

10/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=466f2315

A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques participa na
sessão de apresentação da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social no Algarve, no próximo dia
11 de abril, pelas 09h30, na CCDR Algarve em Faro.
Depois das regiões do Norte, Centro e Alentejo, a Portugal Inovação Social chega ao Algarve com 4,8
milhões de euros para financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de
forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais.
O evento de lançamento da Portugal Inovação Social no Algarve vai incluir apresentações de dois
projetos já apoiados pela Portugal Inovação Social a EKUI e Apps for Good.
A iniciativa vai contar ainda com as intervenções de Francisco Serra, Presidente da CCDR Algarve,
Jorge Botelho, Presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, Filipe Almeida, Presidente
da Portugal Inovação Social, e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
Pelas 11h30 a Ministra visita o projeto Lethes Go Caffe, na Rua de Portugal, no Teatro Lethes, onde
além de um espaço de convívio para seniores, este projeto cria um ambiente seguro, informal,
facilitador da aprendizagem mútua e intergeracional, no qual se promovem atividades socioocupacionais dinâmicas para e com a população sénior.
10-04-2018
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Aplicação made in Nelas vence primeira edição da App Start Up
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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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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. |
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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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País: Portugal

Cores: Cor
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Área: 4,91 x 6,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

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
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

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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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. |
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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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País: Portugal
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

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
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Até quinta-feira | P7

Município angaria
18 mil euros com
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Carlos Tinoco
reeleito presidente
do Clube de Golfe
Viseu | P13

Miranda-Mortágua
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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
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Aplicação que ajuda a cozinhar vence concurso na Futurália

Tipo Meio:

Internet
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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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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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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"

Página 155

A156

Duração: 00:05:54

RTP 1
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1

Futurália
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f941e4b1-f12b-4896-bc0026ac68ea7f84&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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Tipo Meio:

Internet

Meio:

ECO - Economia Online

Data Publicação:

14/03/2018

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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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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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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13/03/2018
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Jornal Económico Online (O)

Autores:

Mariana Bandeira

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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13/03/2018
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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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APDC NEWS
APPS FOR GOOD 2016/2017

JOVENS PASSAM
DAS IDEIAS
À AÇÃO
Incentivar as crianças à leitura, facilitar a
troca de livros e ter terapia da fala a qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis algumas das
soluções tecnológicas que os mais jovens
conseguem desenvolver.
Isabel Travessa .105 ce-..cinoo;

do Apps
for Good saldou-se num sucesso.
Este programa educativo que visa
desenvolver soluções tecnológicas para problemas da comunidade, criadas por alunos e professores do ensino básico e secundário
durante um ano letivo, envolveu
lo6 escolas e 1.744 alunos.
A final da 3a edição do Apps
for Good decorreu em setembro,
com a presença do ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e das 21 equipas finalistas
que demonstraram o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo.
Os jovens, que desenvolveram aplicações para telemóveis
e outros suportes tecnológicos
móveis, com fins sociais nas mais
variadas áreas, apresentaram as
A EDIÇÃO DE 2016/2017

suas ideias a um júri composto
por elementos das empresas parceiras da iniciativa: Microsoft,
Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA,
DECSIS, SRS Advogados e PWC. A
APDC, a par da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional
de Professores de Informática,
Educom, Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês, são os parceiros
institucionais.
No final, foi eleita como grande vencedora a "Pensa antes de
publicar", urna app que pretende
incentivar as crianças à leitura,
utilizando a realidade virtual
para animar as imagens de livros
e fazer jogos sobre os conteúdos.

Este projeto conseguiu ainda o
"Prémio Tecnológico".
O segundo e terceiro lugares
foram para a "Articulándia" e
"BookTrade". A primeira permite ter sessões de terapia da fala,
a qualquer hora e em qualquer
lugar, ao alcance de qualquer um,
e a segunda pretende facilitar a
troca de livros entre amigos e pessoas que frequentam bibliotecas,
escolas ou universidades. Destaque ainda para a"SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira
linha de apoio em caso de emergência, que ganhou o "Prémio
do Público", e o "Prémio Jovens
Empreendedoras no Digital", da
Siemens, que foi entregue às três
jovens alunas que mais se destacaram nas equipas.
Este programa pretende seduzir jovens (entre os io e 18 anos)
e professores para a utilização
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VENCEDORES 3° EDIÇÃO APPS FOR GOOD
1° PRÉMIO 1 PENSA ANTES DE PUBLICAR
Solução para fomentar a leitura de livros pelas crianças, que utiliza
a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer jogos
sobre os mesmos conteúdos. O João e a Mónica são os autores da
solução. Vêm da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.
22 PRÉMIO 1 ARTICULÂNDIA
Com o slogan "Articular nunca foi tão espetacular!", esta app
permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora, lugar e
ao alcance de qualquer um. Foi criada pelo Rodrigo e o Tomás,
da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da
Rainha.
3° PRÉMIO 1 BOOX TRADE
Facilitar a troca de livros entre amigos e pessoas que frequentam
bibliotecas, escolas ou universidades foi o objetivo do David,
Ana e Beatriz. Integram o Agrupamento de Escolas Serafim Leite.
PRÉMIO PÚBLICO 1 SOSIGNAL
Pretende ser a primeira linha de apoio em caso de emergência.
O Manuel, o Guilherme e o Duarte querem juntar num só local a
possibilidade de alertar, localizar, identificar ou chamar um dos
vários serviços de emergência disponíveis no país para ajudar
em situações críticas. São do Instituto dos Pupilos do Exército.

II

PRÉMIO JOVENS EMPREENDEDORAS NO DIGITAL 1 SIEMENS
Júlia Pereira — Escola Secundária Domingos Rebelo
Mónica Marona — Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
Matilde Teixeira — Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó
PRÉMIO TECNOLÓGICO 1 PENSA ANTES DE PUBLICAR

da tecnologia como forma de resolver problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
Este programa é desenvolvido
pelo CDI Portugal e evidencia
bem "a capacidade criativa e empreendedora dos jovens", como
refere o seu diretor executivo,

João Baracho.
"A tecnologia deve ser um
meio e não um hm para a resolução de problemas reais e de
causas sociais, e este programa
pretende sor a ferramenta que
permite capacitar os jovens e
tornar o mundo em que vivemos
mais sustentável", acrescentou.
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APDC NEWS
APPS FOR GOOD 2016/2017

JOVENS PASSAM
DAS IDEIAS
À AÇÃO
Incentivar as crianças à leitura, facilitar a
troca de livros e ter terapia da fala a qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis algumas das
soluções tecnológicas que os mais jovens
conseguem desenvolver.
Isabel Travessa .105 ce-..cinoo;

do Apps
for Good saldou-se num sucesso.
Este programa educativo que visa
desenvolver soluções tecnológicas para problemas da comunidade, criadas por alunos e professores do ensino básico e secundário
durante um ano letivo, envolveu
lo6 escolas e 1.744 alunos.
A final da 3a edição do Apps
for Good decorreu em setembro,
com a presença do ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e das 21 equipas finalistas
que demonstraram o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo.
Os jovens, que desenvolveram aplicações para telemóveis
e outros suportes tecnológicos
móveis, com fins sociais nas mais
variadas áreas, apresentaram as
A EDIÇÃO DE 2016/2017

suas ideias a um júri composto
por elementos das empresas parceiras da iniciativa: Microsoft,
Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA,
DECSIS, SRS Advogados e PWC. A
APDC, a par da Direção-Geral de
Educação, Associação Nacional
de Professores de Informática,
Educom, Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Professores de Inglês, são os parceiros
institucionais.
No final, foi eleita como grande vencedora a "Pensa antes de
publicar", urna app que pretende
incentivar as crianças à leitura,
utilizando a realidade virtual
para animar as imagens de livros
e fazer jogos sobre os conteúdos.

Este projeto conseguiu ainda o
"Prémio Tecnológico".
O segundo e terceiro lugares
foram para a "Articulándia" e
"BookTrade". A primeira permite ter sessões de terapia da fala,
a qualquer hora e em qualquer
lugar, ao alcance de qualquer um,
e a segunda pretende facilitar a
troca de livros entre amigos e pessoas que frequentam bibliotecas,
escolas ou universidades. Destaque ainda para a"SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira
linha de apoio em caso de emergência, que ganhou o "Prémio
do Público", e o "Prémio Jovens
Empreendedoras no Digital", da
Siemens, que foi entregue às três
jovens alunas que mais se destacaram nas equipas.
Este programa pretende seduzir jovens (entre os io e 18 anos)
e professores para a utilização
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VENCEDORES 3° EDIÇÃO APPS FOR GOOD
1° PRÉMIO 1 PENSA ANTES DE PUBLICAR
Solução para fomentar a leitura de livros pelas crianças, que utiliza
a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer jogos
sobre os mesmos conteúdos. O João e a Mónica são os autores da
solução. Vêm da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.
22 PRÉMIO 1 ARTICULÂNDIA
Com o slogan "Articular nunca foi tão espetacular!", esta app
permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora, lugar e
ao alcance de qualquer um. Foi criada pelo Rodrigo e o Tomás,
da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da
Rainha.
3° PRÉMIO 1 BOOX TRADE
Facilitar a troca de livros entre amigos e pessoas que frequentam
bibliotecas, escolas ou universidades foi o objetivo do David,
Ana e Beatriz. Integram o Agrupamento de Escolas Serafim Leite.
PRÉMIO PÚBLICO 1 SOSIGNAL
Pretende ser a primeira linha de apoio em caso de emergência.
O Manuel, o Guilherme e o Duarte querem juntar num só local a
possibilidade de alertar, localizar, identificar ou chamar um dos
vários serviços de emergência disponíveis no país para ajudar
em situações críticas. São do Instituto dos Pupilos do Exército.

II

PRÉMIO JOVENS EMPREENDEDORAS NO DIGITAL 1 SIEMENS
Júlia Pereira — Escola Secundária Domingos Rebelo
Mónica Marona — Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
Matilde Teixeira — Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó
PRÉMIO TECNOLÓGICO 1 PENSA ANTES DE PUBLICAR

da tecnologia como forma de resolver problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
Este programa é desenvolvido
pelo CDI Portugal e evidencia
bem "a capacidade criativa e empreendedora dos jovens", como
refere o seu diretor executivo,

João Baracho.
"A tecnologia deve ser um
meio e não um hm para a resolução de problemas reais e de
causas sociais, e este programa
pretende sor a ferramenta que
permite capacitar os jovens e
tornar o mundo em que vivemos
mais sustentável", acrescentou.
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Vencedores da iniciativa "Startups Powered by APDC"

POTENCIAR A INOVACÃO
'MADE IN PORTUGAL`

p

comover o empreendedorismo de base tecnológica, apoiar as boas ideias de negócio, estimular a inovação e o 'pensar fora da caixa,
reforçar a apetência dos mais jovens para as
áreas das TIC e a sua responsabilidade social, divulgar
e dinamizar a qualificação em áreas onde a falta de talento é crescente e promover o networking. Estes foram
alguns dos objetivos da APDC no âmbito do 27° Digital Business Congress, concretizados através das várias
parcerias realizadas com diferentes players nacionais.
O resultado superou claramente as expetativas.
Como o mostra a segunda edição do Startups Powered
by APDC', um projeto desenvolvido em parceria com
a Beta-i com o objetivo descobrir startups tecnológicas
com ideias inovadoras e disruptivas. O júri, coordenado
por Pedro Rocha Vieira (Beta-i) e composto por André
Ribeiro Pires (Randstad), Bruno Costa Cabral (Deloitte), Carlos Sá Carneiro (PT), Dennis. Teixeira (HPE),
Gonçalo Costa Andrade (IBM),, João Ricardo Moreira

(NOS) Luis Calado (Microsoft), Luís Cardoso (Vodafone) e Rita Ferreira (Ericsson), selecionou um total de 12
finalistas.
Estes tiveram a oportunidade de marcar presença no
espaço de exposição do Congresso, ganhando acesso
facilitado a potenciais parceiros, investidores e clientes,
fazendo ainda um pitch para selecionar o grande vencedor: a Yubuy, uma plataforma baseada na cloud para
soluções de t-commerce. Miguel Carvalho, fundador e
CEO, teve a oportunidade de apresentar o projeto no
início do debate do 'Estado da Nação das TI's', sessão
que reuniu os 15 líderes das maiores tecnológicas presentes no mercado nacional, no Grande Auditório do
CCB, com cerca de 1.500 participantes a assistir.
SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS CONCRETOS

Também a iniciativa "Hack for Good", da Fundação
Calouste Gulbenkian, se voltou a associar à APDC e ao
Congresso. Focada no desenvolvimento da tecnologia
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como instrumento de inovação social, apostou este ano
no tema da crise dos refugiados, através de um hackaton
que envolveu 35 equipas e 150 participantes. Venceu o
`CURA, urna rede que liga médicos voluntários credenciados a refugiados, dando-lhes assistência à distância.
Seguido do 'Share Your Mear, plataforma que pretende ligar famílias locais e migrantes através da partilha
de uma refeição e da IconSpeech, que junta o poder da
imagem ao texto e à voz, criando uma mensagem que
pode ser entendida intuitivamente por quem solicita refúgio. Todos tiveram a oportunidade de fazer um pitch
no Congresso, no âmbito de uma sessão que debateu
exatamente o tema da tecnologia como facilitadora de
inclusão.
Destaque ainda para os vencedores nacionais do WSA
2017, que também estiveram no espaço de exposição do
Congresso. Este foi o 7° ano em que a APDC liderou o
processo de seleção dos projetos nacionais candidatos a
esta iniciativa mundial das Nações Unidas. E até os mais
jovens estão cada vez mais virados para a tecnologia.
A comprová-lo está o "Apps for Good" que na edição
2016/2017 envolveu mais alunos, professores e escolas do
ensino básico e secundário. A APDC voltou a juntar-se
ao CDI Portugal para a promoção desta ferramenta para
capacitar os mais jovens para a. utilização da tecnologia.
FORMAR PARA O DIGITAL

Novidade foi a presença da DIGITAL ACADEMY, projeto desenvolvido no âmbito da APDC, que visa responder à escassez de talento e de qualificações no digital. O
objetivo é contribuir, com impacto e escala, para a qualificação digital das pessoas, sendo essa oferta demonstrada no Congresso. Realizaram-se três debates sobre o
tema das competências digitais e urna Speed Academy,
que disponibilizou várias experiências formativas aceleradas (60 minutos) sobre uma das especializações digitais com mais procura: Data Analyst.
A parceria com a Media Capital foi também alargada.
Além da realização da 2a Digital Rock Stars Party, no
final do primeiro dia do Congresso, um momento descontraído onde foram anunciados os finalistas dos prémios Slogs do Ano; que reuniu mais de 400 pessoas,
decorreu também uma sessão de debate sobre os novos
talentos digitais. São as novas profissões que resultam
das rápidas evoluções tecnológicas, corno as dos comunicadores e influenciadores, sejam bloggers, youtubbers
ou instagramers..
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júri da 2° edição da "Startups powered by APDC"

4ár .

-tom.

•

iguel Carvalho no pitch de apresentação da yubuy,
grande vencedora da edição deste ano da iniciativa
'Startups powered by APDC"

'Build a Mobile App before Lunch", foi o desafio
ançado pela Outsystems na manhã do primeiro dia
o Congresso
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7° DIGITAL
NES'
p

41F
As equipas vencedoras do' Hack for Good", da
Gulbenkian, no Congresso

Os vencedores nacionais da edição de 2017 do

A Fundação Calouste Gulbenkian realizou uma
sessão para debater o tema da tecnologia
como instrumento de inovação social

World Summit Award no Congresso

A APDC coordenou, pelo 7. ano consecutivo, o
processo nacional do WSA

A apeténcia dos mais jovens para a tecnologia é
crescente, como evidencia o "Apps for Good"

Os projetos criados por alunos do ensino básico
e secundário que venceram esta iniciativa do
CDI estiveram no espaço de exposição
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adi
27° DIGITAL
JSINES:
GR"

A Digital Academy marcou presença,
demonstrando como pode dar resposta à
escassez de talento no digital

A Speed Academy disponibilizou
formação sobre analítica de dados,. E a
adesão foi grande

ÈAL

r,
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e14
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110
LG

Soft skills, novos modelos de ensino e
skills digitais na inclusão social estiveram
em debate na Digital Academy

As novas profissões que resultam da evolução g7
tecnológica estiveram em análise num debate
sobre os novos talentos digitais

LG

L:OREAL
I "È.AL

Na 2' Digital Rock Stars Party, uma parceria com a Media
Capital, foram anunciados os finalistas do "Blogs do Ano"

Neste momento descontraído de networking,
realizado no final dolo dia do Congresso,
estiveram presentes cerca de 400 pessoas
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Vencedores da iniciativa "Startups Powered by APDC"

POTENCIAR A INOVACÃO
'MADE IN PORTUGAL`

p

comover o empreendedorismo de base tecnológica, apoiar as boas ideias de negócio, estimular a inovação e o 'pensar fora da caixa,
reforçar a apetência dos mais jovens para as
áreas das TIC e a sua responsabilidade social, divulgar
e dinamizar a qualificação em áreas onde a falta de talento é crescente e promover o networking. Estes foram
alguns dos objetivos da APDC no âmbito do 27° Digital Business Congress, concretizados através das várias
parcerias realizadas com diferentes players nacionais.
O resultado superou claramente as expetativas.
Como o mostra a segunda edição do Startups Powered
by APDC', um projeto desenvolvido em parceria com
a Beta-i com o objetivo descobrir startups tecnológicas
com ideias inovadoras e disruptivas. O júri, coordenado
por Pedro Rocha Vieira (Beta-i) e composto por André
Ribeiro Pires (Randstad), Bruno Costa Cabral (Deloitte), Carlos Sá Carneiro (PT), Dennis. Teixeira (HPE),
Gonçalo Costa Andrade (IBM),, João Ricardo Moreira

(NOS) Luis Calado (Microsoft), Luís Cardoso (Vodafone) e Rita Ferreira (Ericsson), selecionou um total de 12
finalistas.
Estes tiveram a oportunidade de marcar presença no
espaço de exposição do Congresso, ganhando acesso
facilitado a potenciais parceiros, investidores e clientes,
fazendo ainda um pitch para selecionar o grande vencedor: a Yubuy, uma plataforma baseada na cloud para
soluções de t-commerce. Miguel Carvalho, fundador e
CEO, teve a oportunidade de apresentar o projeto no
início do debate do 'Estado da Nação das TI's', sessão
que reuniu os 15 líderes das maiores tecnológicas presentes no mercado nacional, no Grande Auditório do
CCB, com cerca de 1.500 participantes a assistir.
SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS CONCRETOS

Também a iniciativa "Hack for Good", da Fundação
Calouste Gulbenkian, se voltou a associar à APDC e ao
Congresso. Focada no desenvolvimento da tecnologia
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como instrumento de inovação social, apostou este ano
no tema da crise dos refugiados, através de um hackaton
que envolveu 35 equipas e 150 participantes. Venceu o
`CURA, urna rede que liga médicos voluntários credenciados a refugiados, dando-lhes assistência à distância.
Seguido do 'Share Your Mear, plataforma que pretende ligar famílias locais e migrantes através da partilha
de uma refeição e da IconSpeech, que junta o poder da
imagem ao texto e à voz, criando uma mensagem que
pode ser entendida intuitivamente por quem solicita refúgio. Todos tiveram a oportunidade de fazer um pitch
no Congresso, no âmbito de uma sessão que debateu
exatamente o tema da tecnologia como facilitadora de
inclusão.
Destaque ainda para os vencedores nacionais do WSA
2017, que também estiveram no espaço de exposição do
Congresso. Este foi o 7° ano em que a APDC liderou o
processo de seleção dos projetos nacionais candidatos a
esta iniciativa mundial das Nações Unidas. E até os mais
jovens estão cada vez mais virados para a tecnologia.
A comprová-lo está o "Apps for Good" que na edição
2016/2017 envolveu mais alunos, professores e escolas do
ensino básico e secundário. A APDC voltou a juntar-se
ao CDI Portugal para a promoção desta ferramenta para
capacitar os mais jovens para a. utilização da tecnologia.
FORMAR PARA O DIGITAL

Novidade foi a presença da DIGITAL ACADEMY, projeto desenvolvido no âmbito da APDC, que visa responder à escassez de talento e de qualificações no digital. O
objetivo é contribuir, com impacto e escala, para a qualificação digital das pessoas, sendo essa oferta demonstrada no Congresso. Realizaram-se três debates sobre o
tema das competências digitais e urna Speed Academy,
que disponibilizou várias experiências formativas aceleradas (60 minutos) sobre uma das especializações digitais com mais procura: Data Analyst.
A parceria com a Media Capital foi também alargada.
Além da realização da 2a Digital Rock Stars Party, no
final do primeiro dia do Congresso, um momento descontraído onde foram anunciados os finalistas dos prémios Slogs do Ano; que reuniu mais de 400 pessoas,
decorreu também uma sessão de debate sobre os novos
talentos digitais. São as novas profissões que resultam
das rápidas evoluções tecnológicas, corno as dos comunicadores e influenciadores, sejam bloggers, youtubbers
ou instagramers..
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júri da 2° edição da "Startups powered by APDC"

4ár .

-tom.

•

iguel Carvalho no pitch de apresentação da yubuy,
grande vencedora da edição deste ano da iniciativa
'Startups powered by APDC"

'Build a Mobile App before Lunch", foi o desafio
ançado pela Outsystems na manhã do primeiro dia
o Congresso
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As equipas vencedoras do' Hack for Good", da
Gulbenkian, no Congresso

Os vencedores nacionais da edição de 2017 do

A Fundação Calouste Gulbenkian realizou uma
sessão para debater o tema da tecnologia
como instrumento de inovação social

World Summit Award no Congresso

A APDC coordenou, pelo 7. ano consecutivo, o
processo nacional do WSA

A apeténcia dos mais jovens para a tecnologia é
crescente, como evidencia o "Apps for Good"

Os projetos criados por alunos do ensino básico
e secundário que venceram esta iniciativa do
CDI estiveram no espaço de exposição
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A Digital Academy marcou presença,
demonstrando como pode dar resposta à
escassez de talento no digital

A Speed Academy disponibilizou
formação sobre analítica de dados,. E a
adesão foi grande

ÈAL

r,

multa Co L
e14

TUPAL

110
LG

Soft skills, novos modelos de ensino e
skills digitais na inclusão social estiveram
em debate na Digital Academy

As novas profissões que resultam da evolução g7
tecnológica estiveram em análise num debate
sobre os novos talentos digitais

LG

L:OREAL
I "È.AL

Na 2' Digital Rock Stars Party, uma parceria com a Media
Capital, foram anunciados os finalistas do "Blogs do Ano"

Neste momento descontraído de networking,
realizado no final dolo dia do Congresso,
estiveram presentes cerca de 400 pessoas
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A Fundação Gulbenkian recebeu a final da 3.a edição
do Apps for Good, uma iniciativa com origem no Reino
Unido que desafia alunos dos ensinos básico e secundário,
a conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais. Depois
dos encontros regionais realizados em junho e julho, nos
Açores, em Matosinhos e em Lisboa, onde cerca de 140
equipas fizeram apresentações de três minutos a um júri
constituído por representantes de diversas empresas
e instituições que apoiam este programa, foram selecionadas 21 equipas para a final na Fundação Calouste
Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre ao longo do
ano letivo, onde professores e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia específica. Para
apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes
têm acesso a urna 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.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e
não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas
sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e
mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI (Centre for Digital Inclusion) em Portugal,
onde o programa foi implementado há cinco anos e que
conta, entre os seus parceiros, com a Fundação Calouste
Gulbenkian.
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APPS FOR GOOD EM TERCEIRA EDIÇÃO
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A Fundação Gulbenkian recebeu a final da 3.a edição
do Apps for Good, uma iniciativa com origem no Reino
Unido que desafia alunos dos ensinos básico e secundário,
a conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais. Depois
dos encontros regionais realizados em junho e julho, nos
Açores, em Matosinhos e em Lisboa, onde cerca de 140
equipas fizeram apresentações de três minutos a um júri
constituído por representantes de diversas empresas
e instituições que apoiam este programa, foram selecionadas 21 equipas para a final na Fundação Calouste
Gulbenkian.
A operacionalização do projeto decorre ao longo do
ano letivo, onde professores e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia específica. Para
apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes
têm acesso a urna 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.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e
não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas
sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e
mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI (Centre for Digital Inclusion) em Portugal,
onde o programa foi implementado há cinco anos e que
conta, entre os seus parceiros, com a Fundação Calouste
Gulbenkian.
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A Siemens AG construiu a Escola Mandela de Ciência e Tecnologia na África do Sul

Seguir as passadas
do fundador
A cidadania corporativa
tem sido uma parte integrante da Siemens desde
a sua fundação, em 1847.
Foi o fundador, Werner
von Siemens, quem definiu
o propósito da empresa:
a ciência e a engenharia
devem ser aplicadas em
prol do bem comum

170 anos depois da sua fundação, a empresa mantém-se fiel a este princípio, através
do fornecimento de tecnologias que melhoram a qualidade de vida e criam valor duradoiro para a sociedade.
Enquanto desenvolve projectos em qua
se todos os países do mundo, a Siemens está
profundamente ancorada nas sociedades em
que opera, com a ambição de contribuir para
o seu desenvolvimento sustentável. Através
das actividades de cidadania corporativa
que leva a cabo, a empresa tem como principais objectivos apoiar o desenvolvimento
social e económico, ao tornar a sua tecnologia, competências, infra-estrutura e o seu
conhecimento acessíveis a um grande número de pessoas, por lodo o mundo. A título de
exemplo, em 2017 e a nível mundial, a Siemens fez donativos no valor de 22,8 milhões
de coros a instituições que actuam em áreas

Página 178

ID: 72853822

/ CADERNO ESPECIAi

01-12-2017

Meio: Imprensa

Pág: 232

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 20,00 x 26,00 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 3 de 3

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
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sidera verdadeiras parceiras para fazer em
conjunto este caminho. Da Novo Futuro ao
Serve the City, passando. pela Ajuda de BerçO, CDI Portugal, EntreAjuda, Junior Achievement ou Sonha Faz e Acontece, são várias
as entidades a que a Siemens se tem vindo a
associar para ter um impacto positivo na vida
de milhares de pessoas.
A empresa em Portugal tem ajudado a
mudar a vida de muitos, mas também envolve os seus colaboradores, para que estes possam participar _activamente nesta forma de
estar, contagiando muitos mais, no caminho:
do desenvolvimento sustentável.
Nos últimos cinco anos, os seus colabora:Ores fizeram 9772 horas de voluntariado em
Colaboradores da Siemens Portugal numa acçào de voluntariado

tão. diversas como a educação e a ciênCia, a
área social, .o ambiente e as artes e a cultura. Estas contribuições, bem corno as que as
antecederam, tiveram um impacto positivo
na vida de milhares de pessoas. Desde a África do Sul, onde a empresa construiu a Escola
Maridela de Ciência e Tecnologia na terra natal de Nelson Mandela, passando pela Índia,
onde a Siemens lançou uma - clínica de saúde
móvel, que se desloca a zonas remotas para
servir populações carenciadas. Ou desde o
Nepal, para onde, na sequência do terramoto
que afectou mais de oito milhões de pessoas,
Equipd Vencedw .; do Apps For Good 2017

Reconhecimento
Recentemente, a Siemens foi reconhecida
pela Associação Portuguesa de Ética
Empresarial (APEE) pela sua intervenção
junto da comunidade, depois de se ter
candidatado na categoria "Cidadania". Este
é já o segundo ano consecutivo em que a
APEE distingue a Siemens, tendo, em 2016,
atribuído ao grupo o galardão "Voluntariado", pelas acções dos colaboradores nesta
área, que representaram mais de 3000
horas dedicadas à sociedade.

transportou 13,3 toneladas de bens essenciais, passando pelo Reino Unido, onde foi
lançado o projecto Curiosity, com o objectivo
de atrair cada vez mais jovens para as áreas
de estudo STEN! (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Business to Society em Portugal

Também a Siemens em Portugal actua
com uma perspectiva "Business to Society",
ou seja, acredita que o negócio só é sustentável se estiver ao serviço da sociedade.
Com esta missão-bem presente, a estratégia da empresa passa por apostar no reforço
das competências do .capital humano nacional, através de acções educativas, formativas
e de requalificação, por contribuir para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, por
incentivar a realização de projectos de promoção da diversidade e preservação do ambiente, e pela responsabilidade social.

acções organizadas pela Siemens, o que permitiu aproximar a sociedade da empresa e os
colaboradores da sua comunidade.
Exemplo disto é a parceria que foi firmada com a Associação Novo Futuro, através.
da qual os colaboradores da Siemens deram
explicações de várias disciplinas, nomeadamente Matemática, Fisica c Química. Este
contributo permitiu subir a taxa. de aproveitamento escolar dos jovens da associação
para mais de 97%.
SiMultaneamente. e através do Junior
Achievement, a empresa levou as suas pessoas a darem aulas em várias escolas da Grande Lisboa, tendo por base diversos programas
dedicados aos temas da família, comunidade,
Europa, criação de negócios, carreira e finanças pessoais.
Para além disso, a Siemens associou-se
mais urna vez à CDI Portugal. Através desta
parceria, a empresa tem incentivado a engenharia no feminino ao distinguir raparigas
com o prémio Jovens Empreendedoras no Digital, inserido na iniciativa Apps for Good.
Ainda neste mesmo âmbito, a empresa
quer fechar o ano em grande, com a participação em mais um Jantar Comunitário do
Serve the .City.
Os Jantares Comunitários constituem
uma experiência singular e inovadora, em que
pessoas sem -abrigo e outras socialmente fragilizadas são convidadas a sentar-se à mesma
mesa com voluntários das mais diversas proveniências. Neste próximo jantar, localizado
no refeitório dos Serviços Sociais da Universidade Técnica de Lisboa, o Serve the City vai
.contar com 40 voluntários da Siemens para
ajudar a preparar o jantar, a pôr as mesas,
servir a refeição e arrumar a cozinha.

Para atingir estes objectivos, a Siemens
tem-se juntado a várias instituições-que con-
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A Siemens AG construiu a Escola Mandela de Ciência e Tecnologia na África do Sul

Seguir as passadas
do fundador
A cidadania corporativa
tem sido uma parte integrante da Siemens desde
a sua fundação, em 1847.
Foi o fundador, Werner
von Siemens, quem definiu
o propósito da empresa:
a ciência e a engenharia
devem ser aplicadas em
prol do bem comum

170 anos depois da sua fundação, a empresa mantém-se fiel a este princípio, através
do fornecimento de tecnologias que melhoram a qualidade de vida e criam valor duradoiro para a sociedade.
Enquanto desenvolve projectos em qua
se todos os países do mundo, a Siemens está
profundamente ancorada nas sociedades em
que opera, com a ambição de contribuir para
o seu desenvolvimento sustentável. Através
das actividades de cidadania corporativa
que leva a cabo, a empresa tem como principais objectivos apoiar o desenvolvimento
social e económico, ao tornar a sua tecnologia, competências, infra-estrutura e o seu
conhecimento acessíveis a um grande número de pessoas, por lodo o mundo. A título de
exemplo, em 2017 e a nível mundial, a Siemens fez donativos no valor de 22,8 milhões
de coros a instituições que actuam em áreas
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sidera verdadeiras parceiras para fazer em
conjunto este caminho. Da Novo Futuro ao
Serve the City, passando. pela Ajuda de BerçO, CDI Portugal, EntreAjuda, Junior Achievement ou Sonha Faz e Acontece, são várias
as entidades a que a Siemens se tem vindo a
associar para ter um impacto positivo na vida
de milhares de pessoas.
A empresa em Portugal tem ajudado a
mudar a vida de muitos, mas também envolve os seus colaboradores, para que estes possam participar _activamente nesta forma de
estar, contagiando muitos mais, no caminho:
do desenvolvimento sustentável.
Nos últimos cinco anos, os seus colabora:Ores fizeram 9772 horas de voluntariado em
Colaboradores da Siemens Portugal numa acçào de voluntariado

tão. diversas como a educação e a ciênCia, a
área social, .o ambiente e as artes e a cultura. Estas contribuições, bem corno as que as
antecederam, tiveram um impacto positivo
na vida de milhares de pessoas. Desde a África do Sul, onde a empresa construiu a Escola
Maridela de Ciência e Tecnologia na terra natal de Nelson Mandela, passando pela Índia,
onde a Siemens lançou uma - clínica de saúde
móvel, que se desloca a zonas remotas para
servir populações carenciadas. Ou desde o
Nepal, para onde, na sequência do terramoto
que afectou mais de oito milhões de pessoas,
Equipd Vencedw .; do Apps For Good 2017

Reconhecimento
Recentemente, a Siemens foi reconhecida
pela Associação Portuguesa de Ética
Empresarial (APEE) pela sua intervenção
junto da comunidade, depois de se ter
candidatado na categoria "Cidadania". Este
é já o segundo ano consecutivo em que a
APEE distingue a Siemens, tendo, em 2016,
atribuído ao grupo o galardão "Voluntariado", pelas acções dos colaboradores nesta
área, que representaram mais de 3000
horas dedicadas à sociedade.

transportou 13,3 toneladas de bens essenciais, passando pelo Reino Unido, onde foi
lançado o projecto Curiosity, com o objectivo
de atrair cada vez mais jovens para as áreas
de estudo STEN! (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Business to Society em Portugal

Também a Siemens em Portugal actua
com uma perspectiva "Business to Society",
ou seja, acredita que o negócio só é sustentável se estiver ao serviço da sociedade.
Com esta missão-bem presente, a estratégia da empresa passa por apostar no reforço
das competências do .capital humano nacional, através de acções educativas, formativas
e de requalificação, por contribuir para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, por
incentivar a realização de projectos de promoção da diversidade e preservação do ambiente, e pela responsabilidade social.

acções organizadas pela Siemens, o que permitiu aproximar a sociedade da empresa e os
colaboradores da sua comunidade.
Exemplo disto é a parceria que foi firmada com a Associação Novo Futuro, através.
da qual os colaboradores da Siemens deram
explicações de várias disciplinas, nomeadamente Matemática, Fisica c Química. Este
contributo permitiu subir a taxa. de aproveitamento escolar dos jovens da associação
para mais de 97%.
SiMultaneamente. e através do Junior
Achievement, a empresa levou as suas pessoas a darem aulas em várias escolas da Grande Lisboa, tendo por base diversos programas
dedicados aos temas da família, comunidade,
Europa, criação de negócios, carreira e finanças pessoais.
Para além disso, a Siemens associou-se
mais urna vez à CDI Portugal. Através desta
parceria, a empresa tem incentivado a engenharia no feminino ao distinguir raparigas
com o prémio Jovens Empreendedoras no Digital, inserido na iniciativa Apps for Good.
Ainda neste mesmo âmbito, a empresa
quer fechar o ano em grande, com a participação em mais um Jantar Comunitário do
Serve the .City.
Os Jantares Comunitários constituem
uma experiência singular e inovadora, em que
pessoas sem -abrigo e outras socialmente fragilizadas são convidadas a sentar-se à mesma
mesa com voluntários das mais diversas proveniências. Neste próximo jantar, localizado
no refeitório dos Serviços Sociais da Universidade Técnica de Lisboa, o Serve the City vai
.contar com 40 voluntários da Siemens para
ajudar a preparar o jantar, a pôr as mesas,
servir a refeição e arrumar a cozinha.

Para atingir estes objectivos, a Siemens
tem-se juntado a várias instituições-que con-
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As aplicações feitas por alunos que participaram no programa Apps for Good vão estar em exposição
na Fundação Calouste Gulbenkian
As aplicações feitas por cinco equipas Os alunos que participaram no programa Apps for Good vão ter
as aplicações, por eles desenvolvidos, em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste
Gulbenkian. A exposição decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação
Social".
As aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal, a SOS Idosos e a Macro Educ são alguns dos
projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian, integrado no programa Apps for
Good, lançado há cinco anos, com o objetivo de 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 programa pretende o desenvolvimento de Apps para
smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
28.11.2017
Dinheiro Vivo
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As aplicações feitas por alunos que participaram no programa Apps for Good vão estar em exposição
na Fundação Calouste Gulbenkian
As aplicações feitas por cinco equipas Os alunos que participaram no programa Apps for Good vão ter
as aplicações, por eles desenvolvidos, em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste
Gulbenkian. A exposição decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação
Social".
As aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal, a SOS Idosos e a Macro Educ são alguns dos
projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian, integrado no programa Apps for
Good, lançado há cinco anos, com o objetivo de 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 programa pretende o desenvolvimento de Apps para
smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
28.11.2017
Dinheiro Vivo
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URL: http://linktoleaders.com/conferencia-inovacao-social-em-analise-na-gulbenkian/

2017-11-28 06:29:17+00:00
A Fundação Calouste Gulbenkian está a ser palco da conferência " Novas perspetivas para a Inovação
Social". Os trabalhos começaram ontem, e prolongam-se hoje, durante todo o dia."Impulsionar a
inovação social na Europa como uma forma eficiente e eficaz de promover políticas públicas inclusivas
e criadoras de riqueza". Esta é a missão a que se propõe a conferência "Novas perspetivas para a
Inovação Social", uma organização conjunta da Comissão Europeia, do Governo Português e da
Fundação Calouste Gulbenkian, que, desde ontem reúne, em Lisboa, cerca de 1400 participantes
entre inovadores nacionais e internacionais, decisores políticos, empreendedores sociais, filantropos,
investidores e business angels, entre muitos outros representantes de diferentes sectores de
atividade, para discutir o discutir o futuro da inovaçãoOntem, o primeiro dia de conferência contou
com as presenças do primeiro-ministro António Costa, da ministra presidência e da modernização
administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e dos comissários europeus Marianne Thyssen e Carlos
Moedas.Na cerimónia de abertura, António Costa destacou o facto de a unidade da Europa se
fortalecer na convergência económica mas também na social. Entre muitas ideias partilhadas com o
auditório, frisou ser "fundamental que todos sintam que a sociedade é partilhada por todos e por isso
a redução das desigualdades tem de ser uma prioridade".Mas uma das grandes novidades do dia foi o
anúncio feito pelo comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Carlos Moedas
divulgou que a Comissão Europeia lançou um prémio no valor de 2 milhões de euros para ideias e
projetos que melhorem a mobilidade dos idosos. Designa-se Prémio Horizonte.Salientou, ainda, o
facto da inovação social ser uma ferramenta e uma forma de ligar os cidadãos e incluir as pessoas na
sociedade e congratulou-se pelo facto de Portugal estar na frente da inovação social.Hoje o dia de
trabalho vai abordar temas como "Política de inovação social na Europa: que futuro?"; "Inovação
social nos serviços sociais"; e "A Inovação Social e o futuro da Europa", entre muitos outros temas.
Será ainda entregue o prémio o Prémio Patient Innovation.Alunos expõem
Inserida na conferência, estão em exposição, em modo marketplace, as aplicações feitas por cinco
equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good. Ontem, estiverem expostas as
aplicações da SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal, enquanto hoje é a vez das aplicações SOS
Idosos e da Macro Educ.O Apps for Good, foi lançado há cinco anos pelo CDI, uma Organização NãoGovernamental presente em mais de 15 países. Pretende incentivar o jovens (entre os 10 e 18 anos)
e os professores a utilizarem a tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é o
desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade. "Estar presente numa iniciativa internacional tão
importante como esta representa um enorme orgulho e satisfação", frisou João Baracho, diretor
executivo do CDI. "O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", concluiu.
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A Fundação Calouste Gulbenkian está a ser palco da conferência " Novas perspetivas para a Inovação
Social". Os trabalhos começaram ontem, e prolongam-se hoje, durante todo o dia."Impulsionar a
inovação social na Europa como uma forma eficiente e eficaz de promover políticas públicas inclusivas
e criadoras de riqueza". Esta é a missão a que se propõe a conferência "Novas perspetivas para a
Inovação Social", uma organização conjunta da Comissão Europeia, do Governo Português e da
Fundação Calouste Gulbenkian, que, desde ontem reúne, em Lisboa, cerca de 1400 participantes
entre inovadores nacionais e internacionais, decisores políticos, empreendedores sociais, filantropos,
investidores e business angels, entre muitos outros representantes de diferentes sectores de
atividade, para discutir o discutir o futuro da inovaçãoOntem, o primeiro dia de conferência contou
com as presenças do primeiro-ministro António Costa, da ministra presidência e da modernização
administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e dos comissários europeus Marianne Thyssen e Carlos
Moedas.Na cerimónia de abertura, António Costa destacou o facto de a unidade da Europa se
fortalecer na convergência económica mas também na social. Entre muitas ideias partilhadas com o
auditório, frisou ser "fundamental que todos sintam que a sociedade é partilhada por todos e por isso
a redução das desigualdades tem de ser uma prioridade".Mas uma das grandes novidades do dia foi o
anúncio feito pelo comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Carlos Moedas
divulgou que a Comissão Europeia lançou um prémio no valor de 2 milhões de euros para ideias e
projetos que melhorem a mobilidade dos idosos. Designa-se Prémio Horizonte.Salientou, ainda, o
facto da inovação social ser uma ferramenta e uma forma de ligar os cidadãos e incluir as pessoas na
sociedade e congratulou-se pelo facto de Portugal estar na frente da inovação social.Hoje o dia de
trabalho vai abordar temas como "Política de inovação social na Europa: que futuro?"; "Inovação
social nos serviços sociais"; e "A Inovação Social e o futuro da Europa", entre muitos outros temas.
Será ainda entregue o prémio o Prémio Patient Innovation.Alunos expõem
Inserida na conferência, estão em exposição, em modo marketplace, as aplicações feitas por cinco
equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good. Ontem, estiverem expostas as
aplicações da SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal, enquanto hoje é a vez das aplicações SOS
Idosos e da Macro Educ.O Apps for Good, foi lançado há cinco anos pelo CDI, uma Organização NãoGovernamental presente em mais de 15 países. Pretende incentivar o jovens (entre os 10 e 18 anos)
e os professores a utilizarem a tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um
novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é o
desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade. "Estar presente numa iniciativa internacional tão
importante como esta representa um enorme orgulho e satisfação", frisou João Baracho, diretor
executivo do CDI. "O programa Apps for Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez
que as aplicações ajudam a encontrar uma nova e melhor reposta para uma determinada necessidade
social não satisfeita", concluiu.
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As aplicações das cinco equipas de alunos que participaram no programa "Apps for Good" vão estar
hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Novembro 27, 2017
webEditor
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As aplicações das cinco equipas de alunos que participaram no programa "Apps for Good" vão estar
hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Novembro 27, 2017
webEditor
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As apps criadas pelas cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good estão
expostas hoje e amanhã na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
A exposição decorre em modo marketplace, no âmbito da conferência Novas perspetivas para a
Inovação Social. Hoje são as apps SOS Signal, Cook Wizard e PT Halal a estar expostas, e na terçafeira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as suas soluções.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que quer pôr os jovens entre os 10 e
18 anos e os professores a utilizar a tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo
um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. Como? Através do desenvolvimento
de apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
[Foto: Fundação Calouste Gulbenkian]
Mon, 27 Nov 2017 19:00:36 +0100
Tiago Belim
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As apps criadas pelas cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good estão
expostas hoje e amanhã na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
A exposição decorre em modo marketplace, no âmbito da conferência Novas perspetivas para a
Inovação Social. Hoje são as apps SOS Signal, Cook Wizard e PT Halal a estar expostas, e na terçafeira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as suas soluções.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que quer pôr os jovens entre os 10 e
18 anos e os professores a utilizar a tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo
um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. Como? Através do desenvolvimento
de apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
[Foto: Fundação Calouste Gulbenkian]
Mon, 27 Nov 2017 19:00:36 +0100
Tiago Belim
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A Conferência sobre Inovação Social arranca esta segunda-feira e contará com a presença, entre
outros, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa, e do comissário
europeu Carlos Moedas.
Aplicações feitas por cinco equipas de alunos no programa Apps for Good vão estar esta segunda e
terça-feira em exposição, "em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian", no âmbito da
conferência 'Novas perspetivas para a Inovação Social'.
Esta segunda-feira será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu
trabalho, amanhã caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as suas soluções. "Estes são
alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian e que serão visitados e
abordados" pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lê-se em comunicado enviado às
redações.
A conferência 'Novas perspetivas para a Inovação Social' vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do Presidente Marcelo e do chefe do Governo, a conferência contará ainda com a presença do
Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI, salientando que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".

Página 191

A192

App de jovens em exposição na Fundação Calouste Gulbenkian

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

27/11/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=50eed4aa

Mon, 27 Nov 2017 18:09:00 +0100
A Conferência sobre Inovação Social arranca esta segunda-feira e contará com a presença, entre
outros, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa, e do comissário
europeu Carlos Moedas.
Aplicações feitas por cinco equipas de alunos no programa Apps for Good vão estar esta segunda e
terça-feira em exposição, "em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian", no âmbito da
conferência 'Novas perspetivas para a Inovação Social'.
Esta segunda-feira será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu
trabalho, amanhã caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as suas soluções. "Estes são
alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian e que serão visitados e
abordados" pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lê-se em comunicado enviado às
redações.
A conferência 'Novas perspetivas para a Inovação Social' vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do Presidente Marcelo e do chefe do Governo, a conferência contará ainda com a presença do
Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI, salientando que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
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Apps for Good em exposição na Conferência sobre Inovação Social na Fundação Calouste Gulbenkian
As aplicações feitas por cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good vão
estar hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Partilhar
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
2017-11-27 15:40:35+00:00
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Apps for Good em exposição na Conferência sobre Inovação Social na Fundação Calouste Gulbenkian
As aplicações feitas por cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good vão
estar hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Partilhar
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
2017-11-27 15:40:35+00:00
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As aplicações feitas por cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good vão
estar hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
Nov. 27, 2017
J. Fernandes
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As aplicações feitas por cinco equipas de alunos que participaram no programa Apps for Good vão
estar hoje e amanhã em exposição, em modo marketplace, na Fundação Calouste Gulbenkian. A
participação decorrerá no âmbito da conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social".
Hoje será a vez das aplicações SOS Signal, da Cook Wizard e da PT Halal exporem o seu trabalho
durante a manhã e a tarde e, na terça-feira caberá à SOS Idosos e à Macro Educ apresentarem as
suas soluções. Estes são alguns dos projetos que estarão presentes na Fundação Calouste Gulbenkian
e que serão visitados e abordados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A conferência "Novas perspetivas para a Inovação Social" vai reunir empreendedores sociais,
representantes da sociedade civil, decisores regionais e nacionais, filantropos, investidores de capital
de risco e business angels, e é uma organização conjunta da Comissão Europeia, Governo português e
Fundação Calouste Gulbenkian para discutir o futuro da inovação social na Europa.
Além do chefe de Estado, a conferência contará ainda com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, da Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, entre outros.
"Estar presente numa iniciativa internacional tão importante como esta representa um enorme orgulho
e satisfação", afirma João Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "o programa Apps for
Good é um excelente exemplo de inovação social, uma vez que as aplicações ajudam a encontrar uma
nova e melhor reposta para uma determinada necessidade social não satisfeita".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SAGE, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
Nov. 27, 2017
J. Fernandes
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08:30
Inovação Social vai estar em debate na 2ª edição do Fórum Portugal Economia Social, esta sexta-feira
e sábado. Em entrevista ao Jornal Económico, o Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação
Social, Filipe Almeida, explica como funciona o financiamento de projetos e dá a conhecer iniciativas
bem-sucedidas na área.
A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS) gere os quatros instrumentos de
financiamento, através dos quais os 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu são alocados a
projetos de empreendedorismo e inovação social no país. O Presidente do EMPIS, Filipe Almeida, é um
dos oradores da 2ª edição do Fórum Portugal Economia Social, que se realiza esta sexta-feira e
sábado, 17 e 18 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, com organização da Fundação AIP.
O Fórum que pretende refletir e debater sobre o tema quer também potenciar a ligação entre
instituições, empreendedores e ideias inovadoras com empresas e investidores. Vai ser possível
conhecer os programas de apoio a organizações sociais das empresas presentes e assistir ao Social
Innovation Shaker, uma iniciativa que irá permitir a novos empreendedores estarem frente a frente
com investidores que vão analisar o potencial dos projectos e selecionar 15.
Em entrevista ao Jornal Económico, Filipe Almeida explica o que é a inovação social, como funciona o
financiamento de projetos e dá a conhecer iniciativas bem-sucedidas na área. Continuar a ler
Como explicaria a um potencial empreendedor o que é a inovação social?
À semelhança da inovação tecnológica, a inovação social é o resultado bem sucedido de um processo
de experimentação e implementação de uma nova solução ou ideia. No caso da inovação social a
finalidade é sempre humana, visando uma mudança que melhore a qualidade de vida ou as
perspetivas de desenvolvimento de um ou vários grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Ou
seja, quando a inquietação perante um problema social gera uma nova ideia para combatê-lo e essa
ideia se materializa num projeto concreto que, ao ser implementado, gera melhorias significativas e
sustentáveis no bem-estar de quem estava anteriormente mais vulnerável, estamos perante uma
inovação social. O empreendedor que sente esta inquietação perante o sofrimento, a carência ou a
vulnerabilidade humanas e que tem o impulso para criar novas soluções é um empreendedor social
potencial.
Qual é a importância da inovação social em Portugal?
A inovação social esteve sempre na origem de grandes mudanças sociais que permitiram avanços
significativos no modo como vivemos em sociedade e nos níveis de bem-estar alcançados. Em
Portugal vivemos um tempo de mudança dentro a mudança. A inovação social pressupõe mudança e
sempre existiu, mas estava limitada às conceções, teorizações e intervenções das elites políticas,
intelectuais, religiosas e até económicas que detinham o poder de provocar a transformação da vida
coletiva. Hoje a inovação social democratizou-se e foi apropriada pela sociedade que, estando mais
informada, sendo mais educada e vivendo com mais liberdade, está capaz de agir sobre si mesma,

Página 197

propondo e provocando ela própria a mudança social. Em Portugal esse movimento é muito evidente.
Temos organizações sociais e empreendedores sociais muitos criativos, altamente empenhados em
desenvolver novas respostas sociais para os problemas que nos afetam coletivamente. E temos
também instrumentos de política pública que permitem dar corpo a estas iniciativas, de que é exemplo
a Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública, pioneira na Europa, que visa promover a inovação
social através do financiamento de projetos sociais inovadores e da mobilização de investidores para
esse fim. E os espaços e fóruns de discussão multiplicam-se. Só este mês de novembro, teremos nos
dias 17 e 18 o encontro Portugal Economia Social, organizado pela Fundação AIP, e nos dias 27 e 28 a
grande conferência europeia sobre Inovação Social "Novas Perspetivas para a Inovação Social", na
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, eventos que se entrelaçam tanto nos objetivos como na
complementaridade das intervenções.
Que características um projeto deve ter para ser considerado de empreendedorismo e inovação social?
Não existindo uma definição consensual e universal para o conceito de inovação social e de
empreendedorismo social, há no entanto algumas características comuns aos projetos sociais
inovadores que permitem delinear referenciais para distingui-los dos outros. No âmbito da iniciativa
Portugal Inovação Social, um projeto é considerado de inovação social se for dirigido a pelo menos um
grupo social com uma vulnerabilidade comum, se a resposta social proposta for diferenciada das
respostas tradicionais em geral e das existentes para esse grupo, e se existir potencial e impacto
significativo na qualidade de vida ou nas perspetivas de desenvolvimento desse grupo. Tem que existir
um problema social, a resposta tem que ser diferenciada e deve ter potencial de impacto social.
Portugal destinou 150 milhões de euros de financiamento dos fundos 2020 para fomentar esta área.
Qual é o balanço até ao momento? Quantos projetos já foram aprovados?
A Portugal Inovação Social gere quatros instrumentos de financiamento através dos quais esses cerca
de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu são canalizados para apoiar projetos sociais
inovadores. Estes instrumentos foram desenhados de forma a responderem às necessidades das
diferentes fases do ciclo de vida deste tipo de projetos. O primeiro chama-se "Capacitação para o
Investimento Social" e visa financiar o desenvolvimento de competências de gestão em equipas que
desenvolverão projetos inovadores no futuro. Estamos neste momento a finalizar a análise das 168
candidaturas do primeiro concurso, com uma dotação de 3 milhões de euros, e teremos novo concurso
no início de 2018. O segundo são as "Parcerias para o Impacto" e visa financiar 70% das despesas
elegíveis de projetos de inovação social em parceria com investidores sociais que asseguram os
restantes 30%. Foram já aprovados os primeiros 35 projetos, representando um investimento total de
10 milhões de euros. O terceiro são os "Títulos de Impacto Social" e visa mobilizar capital privado para
financiamento de projetos sociais alinhados com prioridades de política pública e com potencial de
gerar resultados sociais mensuráveis. Se estes resultados, previamente contratualizados, forem
alcançados, os investidores sociais são reembolsados pelo montante que despenderam para financiar o
projeto. Estão já em execução os primeiros três Títulos de Impacto Social, representando cerca de 1,5
milhões de euros de investimento privado. Por fim, temos o "Fundo para Inovação Social", que ainda
não está operacional, mas visará financiar projetos de inovação social em fase de maior consolidação
ou disseminação, numa lógica de empréstimo ou de participação no capital das entidade promotoras.
Temos neste momento concursos abertos para "Parcerias para o Impacto" e "Títulos de Impacto
Social" para projetos de inovação social na área da educação e formação. Em breve abriremos novos
concursos para as áreas da inclusão social, emprego, saúde e justiça.
Quais os principais exemplos de projetos de inovação social?
Como referi, temos os primeiros 38 projetos de inovação social aprovados e em curso. Embora com o
propósito comum de dar uma resposta inovadora que ajude a combater vulnerabilidades humanas
coletivas, são muito diferentes entre si. Alguns exemplos: o "Collor Add" é o primeiro código universal
de cores que, através de uma solução simples com formas geométricas, permite resolver as
dificuldades diárias das pessoas que sofrem de daltonismo; os "EKUI Cards" são um conjunto de 26
cartas que congregam quatro linguagens - grafia comum, braille, língua gestual e alfabeto fonético -,
favorecendo a alfabetização inclusiva e a reabilitação de pessoas com (e sem) deficiência; a "Apps For
Good" é um projeto de base tecnológica que envolve milhares de alunos, centenas de escolas e
professores em todo o país num campeonato anual para criação de aplicações de telemóvel que visem
dar resposta a problemas sociais, promovendo o desenvolvimento simultâneo das competências
digitais e da consciência social e ambiental entre os alunos envolvidos; ou a "Academia de Código"
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desenvolveu uma metodologia eficaz de formação intensiva em programação para jovens
desempregados de todas as proveniências formativas, conseguindo alcançar taxas de empregabilidade
muito significativas.
2017-11-17 08:30:45+00:00
Ânia Ataíde

Página 199

A200

"A inovação social democratizou-se e foi apropriada pela sociedade"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17/11/2017

Meio:

Jornal Económico Online (O)

Autores:

Ânia Ataíde

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a1a5332

"A inovação social democratizou-se e foi apropriada pela sociedade"
Ânia Ataíde
08:30
Inovação Social vai estar em debate na 2ª edição do Fórum Portugal Economia Social, esta sexta-feira
e sábado. Em entrevista ao Jornal Económico, o Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação
Social, Filipe Almeida, explica como funciona o financiamento de projetos e dá a conhecer iniciativas
bem-sucedidas na área.
A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS) gere os quatros instrumentos de
financiamento, através dos quais os 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu são alocados a
projetos de empreendedorismo e inovação social no país. O Presidente do EMPIS, Filipe Almeida, é um
dos oradores da 2ª edição do Fórum Portugal Economia Social, que se realiza esta sexta-feira e
sábado, 17 e 18 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, com organização da Fundação AIP.
O Fórum que pretende refletir e debater sobre o tema quer também potenciar a ligação entre
instituições, empreendedores e ideias inovadoras com empresas e investidores. Vai ser possível
conhecer os programas de apoio a organizações sociais das empresas presentes e assistir ao Social
Innovation Shaker, uma iniciativa que irá permitir a novos empreendedores estarem frente a frente
com investidores que vão analisar o potencial dos projectos e selecionar 15.
Em entrevista ao Jornal Económico, Filipe Almeida explica o que é a inovação social, como funciona o
financiamento de projetos e dá a conhecer iniciativas bem-sucedidas na área. Continuar a ler
Como explicaria a um potencial empreendedor o que é a inovação social?
À semelhança da inovação tecnológica, a inovação social é o resultado bem sucedido de um processo
de experimentação e implementação de uma nova solução ou ideia. No caso da inovação social a
finalidade é sempre humana, visando uma mudança que melhore a qualidade de vida ou as
perspetivas de desenvolvimento de um ou vários grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Ou
seja, quando a inquietação perante um problema social gera uma nova ideia para combatê-lo e essa
ideia se materializa num projeto concreto que, ao ser implementado, gera melhorias significativas e
sustentáveis no bem-estar de quem estava anteriormente mais vulnerável, estamos perante uma
inovação social. O empreendedor que sente esta inquietação perante o sofrimento, a carência ou a
vulnerabilidade humanas e que tem o impulso para criar novas soluções é um empreendedor social
potencial.
Qual é a importância da inovação social em Portugal?
A inovação social esteve sempre na origem de grandes mudanças sociais que permitiram avanços
significativos no modo como vivemos em sociedade e nos níveis de bem-estar alcançados. Em
Portugal vivemos um tempo de mudança dentro a mudança. A inovação social pressupõe mudança e
sempre existiu, mas estava limitada às conceções, teorizações e intervenções das elites políticas,
intelectuais, religiosas e até económicas que detinham o poder de provocar a transformação da vida
coletiva. Hoje a inovação social democratizou-se e foi apropriada pela sociedade que, estando mais
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informada, sendo mais educada e vivendo com mais liberdade, está capaz de agir sobre si mesma,
propondo e provocando ela própria a mudança social. Em Portugal esse movimento é muito evidente.
Temos organizações sociais e empreendedores sociais muitos criativos, altamente empenhados em
desenvolver novas respostas sociais para os problemas que nos afetam coletivamente. E temos
também instrumentos de política pública que permitem dar corpo a estas iniciativas, de que é exemplo
a Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública, pioneira na Europa, que visa promover a inovação
social através do financiamento de projetos sociais inovadores e da mobilização de investidores para
esse fim. E os espaços e fóruns de discussão multiplicam-se. Só este mês de novembro, teremos nos
dias 17 e 18 o encontro Portugal Economia Social, organizado pela Fundação AIP, e nos dias 27 e 28 a
grande conferência europeia sobre Inovação Social "Novas Perspetivas para a Inovação Social", na
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, eventos que se entrelaçam tanto nos objetivos como na
complementaridade das intervenções.
Que características um projeto deve ter para ser considerado de empreendedorismo e inovação social?
Não existindo uma definição consensual e universal para o conceito de inovação social e de
empreendedorismo social, há no entanto algumas características comuns aos projetos sociais
inovadores que permitem delinear referenciais para distingui-los dos outros. No âmbito da iniciativa
Portugal Inovação Social, um projeto é considerado de inovação social se for dirigido a pelo menos um
grupo social com uma vulnerabilidade comum, se a resposta social proposta for diferenciada das
respostas tradicionais em geral e das existentes para esse grupo, e se existir potencial e impacto
significativo na qualidade de vida ou nas perspetivas de desenvolvimento desse grupo. Tem que existir
um problema social, a resposta tem que ser diferenciada e deve ter potencial de impacto social.
Portugal destinou 150 milhões de euros de financiamento dos fundos 2020 para fomentar esta área.
Qual é o balanço até ao momento? Quantos projetos já foram aprovados?
A Portugal Inovação Social gere quatros instrumentos de financiamento através dos quais esses cerca
de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu são canalizados para apoiar projetos sociais
inovadores. Estes instrumentos foram desenhados de forma a responderem às necessidades das
diferentes fases do ciclo de vida deste tipo de projetos. O primeiro chama-se "Capacitação para o
Investimento Social" e visa financiar o desenvolvimento de competências de gestão em equipas que
desenvolverão projetos inovadores no futuro. Estamos neste momento a finalizar a análise das 168
candidaturas do primeiro concurso, com uma dotação de 3 milhões de euros, e teremos novo concurso
no início de 2018. O segundo são as "Parcerias para o Impacto" e visa financiar 70% das despesas
elegíveis de projetos de inovação social em parceria com investidores sociais que asseguram os
restantes 30%. Foram já aprovados os primeiros 35 projetos, representando um investimento total de
10 milhões de euros. O terceiro são os "Títulos de Impacto Social" e visa mobilizar capital privado para
financiamento de projetos sociais alinhados com prioridades de política pública e com potencial de
gerar resultados sociais mensuráveis. Se estes resultados, previamente contratualizados, forem
alcançados, os investidores sociais são reembolsados pelo montante que despenderam para financiar o
projeto. Estão já em execução os primeiros três Títulos de Impacto Social, representando cerca de 1,5
milhões de euros de investimento privado. Por fim, temos o "Fundo para Inovação Social", que ainda
não está operacional, mas visará financiar projetos de inovação social em fase de maior consolidação
ou disseminação, numa lógica de empréstimo ou de participação no capital das entidade promotoras.
Temos neste momento concursos abertos para "Parcerias para o Impacto" e "Títulos de Impacto
Social" para projetos de inovação social na área da educação e formação. Em breve abriremos novos
concursos para as áreas da inclusão social, emprego, saúde e justiça.
Quais os principais exemplos de projetos de inovação social?
Como referi, temos os primeiros 38 projetos de inovação social aprovados e em curso. Embora com o
propósito comum de dar uma resposta inovadora que ajude a combater vulnerabilidades humanas
coletivas, são muito diferentes entre si. Alguns exemplos: o "Collor Add" é o primeiro código universal
de cores que, através de uma solução simples com formas geométricas, permite resolver as
dificuldades diárias das pessoas que sofrem de daltonismo; os "EKUI Cards" são um conjunto de 26
cartas que congregam quatro linguagens - grafia comum, braille, língua gestual e alfabeto fonético -,
favorecendo a alfabetização inclusiva e a reabilitação de pessoas com (e sem) deficiência; a "Apps For
Good" é um projeto de base tecnológica que envolve milhares de alunos, centenas de escolas e
professores em todo o país num campeonato anual para criação de aplicações de telemóvel que visem
dar resposta a problemas sociais, promovendo o desenvolvimento simultâneo das competências
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digitais e da consciência social e ambiental entre os alunos envolvidos; ou a "Academia de Código"
desenvolveu uma metodologia eficaz de formação intensiva em programação para jovens
desempregados de todas as proveniências formativas, conseguindo alcançar taxas de empregabilidade
muito significativas.
2017-11-17 08:30:45+00:00
Ânia Ataíde
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Corte: 1 de 1

E.S.D.R recebe o I Encontro
Regional Apps for Good
No dia 23 de junho,
realizou-se o I Encontro
Regional Apps for Good
Açores, no auditório da
Escola Secundária
Domingos Rebelo
ANITA VILELA

Dez equipas das turmas C, D e
H do 8. º ano, do ano transato,
participaram, no âmbito da área
curricular não disciplinar de Cidadania, no Encontro Regional
e cuja iniciativa se deveu às professoras de Informática, Anita
Carvalho e Ana Catarina Marques, que, com as diretoras de
Turma, Raquel Pacheco, Tatiana Furtado e Margarida Costa,
motivaram os alunos a participarem, de forma entusiasta, no
projeto.
Assim, ao longo do ano letivo,
cada equipa criou uma aplicação,
com o objetivo de resolver um
problema social identificado na
sociedade açoriana. O projeto
Apps for Good é promovido pela
CDI - Centros de inclusão Digital Portugal, tendo este Encontro Regional sido apoiado pela
Direção Regional daJuventude,
que dinamizou um Workshop sobre Modelo de Negócio e Pitch,
e acompanhou o evento com serviço audiovisual. O encontro teve
dois momentos fulcrais: o Pitch,
onde as equipas contaram com 3
minutos para apresentarem as
suas aplicações ao júri, e o
Market Place, momento em que
se estabeleceu um contacto entre equipas e público em geral,

possibilitando, desse modo, testar as funcionalidades das novas
aplicações. O júri convidado era
composto pelos seguintes elementos: Dr. André Ruela (ExpoLab), Dr. Lázaro Raposo (Cereal Games), Dr.-4 Mónica
Lacerda (Direção Regional da
Ciência e Tecnologia), Dr.-4 Margarida Alves (Direção Regional
da Juventude), Professor José
Cascalho (Universidade Açores),
Dr.ª Cláudia Lima (Apps for
Good), Dr. Jorge Tavares (Câ-

mara Municipal de Ponta Delgada) e Dr. Domingos Neto
(Vice-Presidente da ESDR).
A organização do I Encontro
Regional contou com o apoio do
Conselho Executivo da ESDR E
ainda, das empresas Gomes e
Santos, Finançor, INSCO e
Transinsular Açores.
Good Life foi a aplicação vencedora deste I Encontro Regional
e que pretende promover hábitos
de vida saudável. A equipa, constituída pelas alunas Ana Afonso,

Carolina Ferreira, Inês Benevides,
Júlia Cabral e Júlia Pereira, participou, então, no Evento Final
Apps for Good, que decorreu no
dia 20 de setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa,
tendo a aluna Júlia Pereira ganho
o prémio de Jovem Empreendedora Digital, atribuído pela Siemens. A deslocação a Lisboa para
a participação no encontro final
só foi possível como apoio da Direção Regional da Ciência e Tecnologia. •
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Escola Secundária
Domingos Rebelo
ANITA VILELA

Dez equipas das turmas C, D e
H do 8. º ano, do ano transato,
participaram, no âmbito da área
curricular não disciplinar de Cidadania, no Encontro Regional
e cuja iniciativa se deveu às professoras de Informática, Anita
Carvalho e Ana Catarina Marques, que, com as diretoras de
Turma, Raquel Pacheco, Tatiana Furtado e Margarida Costa,
motivaram os alunos a participarem, de forma entusiasta, no
projeto.
Assim, ao longo do ano letivo,
cada equipa criou uma aplicação,
com o objetivo de resolver um
problema social identificado na
sociedade açoriana. O projeto
Apps for Good é promovido pela
CDI - Centros de inclusão Digital Portugal, tendo este Encontro Regional sido apoiado pela
Direção Regional daJuventude,
que dinamizou um Workshop sobre Modelo de Negócio e Pitch,
e acompanhou o evento com serviço audiovisual. O encontro teve
dois momentos fulcrais: o Pitch,
onde as equipas contaram com 3
minutos para apresentarem as
suas aplicações ao júri, e o
Market Place, momento em que
se estabeleceu um contacto entre equipas e público em geral,

possibilitando, desse modo, testar as funcionalidades das novas
aplicações. O júri convidado era
composto pelos seguintes elementos: Dr. André Ruela (ExpoLab), Dr. Lázaro Raposo (Cereal Games), Dr.-4 Mónica
Lacerda (Direção Regional da
Ciência e Tecnologia), Dr.-4 Margarida Alves (Direção Regional
da Juventude), Professor José
Cascalho (Universidade Açores),
Dr.ª Cláudia Lima (Apps for
Good), Dr. Jorge Tavares (Câ-

mara Municipal de Ponta Delgada) e Dr. Domingos Neto
(Vice-Presidente da ESDR).
A organização do I Encontro
Regional contou com o apoio do
Conselho Executivo da ESDR E
ainda, das empresas Gomes e
Santos, Finançor, INSCO e
Transinsular Açores.
Good Life foi a aplicação vencedora deste I Encontro Regional
e que pretende promover hábitos
de vida saudável. A equipa, constituída pelas alunas Ana Afonso,

Carolina Ferreira, Inês Benevides,
Júlia Cabral e Júlia Pereira, participou, então, no Evento Final
Apps for Good, que decorreu no
dia 20 de setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa,
tendo a aluna Júlia Pereira ganho
o prémio de Jovem Empreendedora Digital, atribuído pela Siemens. A deslocação a Lisboa para
a participação no encontro final
só foi possível como apoio da Direção Regional da Ciência e Tecnologia. •
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Entrevista a Monica Marona, autora da "App Pensa Antes de Publicar'

"Divulgação é a chave para que as
aplicações `mele in' Portugal
cheguem aos quatro cantos do mundo"
sitiva, seja no `pitch' ou no 'market place:
Para mim é muito bom ter conseguido
este prémio porque eu não era muito boa
a apresentar e era muito tímida e agora
todos dizem que melhorei imenso.

Mónica Marona, aluna da
Escola Ginestal Machado, é
co-autora da aplicação para
telemóveis "Pensa antes
de publicar", a grande vencedora da terceira edição
do `Apps for Good'. A APP
pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças
utilizando a realidade virtual para animar as imagens
de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
Nesta edição daquela que
é a maior competição pela
melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais, Mónica Marona,
actualmente a frequentar a
licenciatura de 'jogos digitais' no Politécnico de Leiria,
arrecadou ainda o Prémio
3ovens Empreendedoras no
Digital.

Tem alguma meta a cumprir nos próximos tempos?
Sim, por estes tempos estou empenhada
em acabar a licenciatura no curso de jogos digitais no Politécnico de Leiria.
Qual é a sua opinião sobre o talento
que existe em Portugal nesta área?
Esta área em Portugal está obviamente
em ascensão é apenas necessário um pouco mais de divulgação para que as aplicações `made in' Portugal cheguem aos quatro cantos do mundo mais rapidamente.
Que apps considera essenciais em
qualquer dispositivo, além da "Pensa
antes de publicar"?
Na minha opinião nos dias de hoje há
jogos realmente bons com realidade virtual e esses para mim são incríveis.

Como surgiu a ideia para a App "Pensa antes de publicar"?
Um professor na nossa escola (Ginestal
Machado) informou-nos que era muito
importante criar conteúdos para crianças
mais pequenas sobre a segurança na internei porque eles têm acesso às tecnologias muito novos. o qual só deveria acontecer quando atingem os 12 anos.

Viagem?
Não consigo escolher só um país! O
meu sonho é descobrir os costumes de
todo o mundo...
Música imprescindível?
Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno
Nlars.

Em que consiste esta aplicação?
Trata-se de uma aplicação que interage
com o livro, transformando as ilustrações em vídeos ou animações e que tem
um jogo no final, para ver se as crianças
realmente aprenderam a utilizar as redes
sociais de forma mais segura.
Quanto tempo levou o seu desenvolvimento?
Demorámos cerca de um ano para realizar este projecto porque serviu também
para a nossa prova final de aptidão profissional de 12° ano do curso profissional de
técnico de multimédia.
O que sentiu ao verificar que este projecto tinha sido o vencedor da terceira
edição do Apps for Good?
Na altura de entrega dos prémios. eu
o meu colega e professora já estávamos
muito contentes por termos conseguido
chegar até ali e, apesar de nos terem dito
para não ficarmos tristes se não ganhássemos, eu continuei sempre com confiança
e motivação... mas depois começaram a

Quais os seus hobbies preferidos?
Ouvir música e divertir-me com amigos.

divulgar os vencedores e desmotivámos
um pouco porque julgámos que íamos
ficar em terceiro ou segundo. Foi uma
enorme surpresa termos ficado em primeiro lugar.
Recebeu, a título individual, um dos
três prémios Jovens Empreendedoras
no Digital. De que forma esta e outras
distinções enriquecem o seu trabalho?
Tudo o que recebo pelo meu trabalho é
bom porque incentiva-me sempre a fazer
mais e melhor mas este prémio foi muito especial para mim porque é só para as
raparigas que se destacaram de forma po-

Se pudesse alterar um facto da história qual escolheria?
Escolhia alterar o lançamento da bomba de Hiroshima que para além de dizimar uma cidade inteira também matou
inúmeras pessoas de unia maneira devastadora.
Se um dia tivesse de entrar num filme
que género preferiria?
Terror, obviamente.
O que mais aprecia nas pessoas?
A capacidade de dizer obrigada e o despreconceito.
O que mais detesta nelas?
O preconceito.
Acordo ortográfico. Sim ou não?
Página 205

A206

ID: 71719843

13-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,95 x 30,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Entrevista a Monica Marona, autora da "App Pensa Antes de Publicar'

"Divulgação é a chave para que as
aplicações `mele in' Portugal
cheguem aos quatro cantos do mundo"
sitiva, seja no `pitch' ou no 'market place:
Para mim é muito bom ter conseguido
este prémio porque eu não era muito boa
a apresentar e era muito tímida e agora
todos dizem que melhorei imenso.

Mónica Marona, aluna da
Escola Ginestal Machado, é
co-autora da aplicação para
telemóveis "Pensa antes
de publicar", a grande vencedora da terceira edição
do `Apps for Good'. A APP
pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças
utilizando a realidade virtual para animar as imagens
de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
Nesta edição daquela que
é a maior competição pela
melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais, Mónica Marona,
actualmente a frequentar a
licenciatura de 'jogos digitais' no Politécnico de Leiria,
arrecadou ainda o Prémio
3ovens Empreendedoras no
Digital.

Tem alguma meta a cumprir nos próximos tempos?
Sim, por estes tempos estou empenhada
em acabar a licenciatura no curso de jogos digitais no Politécnico de Leiria.
Qual é a sua opinião sobre o talento
que existe em Portugal nesta área?
Esta área em Portugal está obviamente
em ascensão é apenas necessário um pouco mais de divulgação para que as aplicações `made in' Portugal cheguem aos quatro cantos do mundo mais rapidamente.
Que apps considera essenciais em
qualquer dispositivo, além da "Pensa
antes de publicar"?
Na minha opinião nos dias de hoje há
jogos realmente bons com realidade virtual e esses para mim são incríveis.

Como surgiu a ideia para a App "Pensa antes de publicar"?
Um professor na nossa escola (Ginestal
Machado) informou-nos que era muito
importante criar conteúdos para crianças
mais pequenas sobre a segurança na internei porque eles têm acesso às tecnologias muito novos. o qual só deveria acontecer quando atingem os 12 anos.

Viagem?
Não consigo escolher só um país! O
meu sonho é descobrir os costumes de
todo o mundo...
Música imprescindível?
Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno
Nlars.

Em que consiste esta aplicação?
Trata-se de uma aplicação que interage
com o livro, transformando as ilustrações em vídeos ou animações e que tem
um jogo no final, para ver se as crianças
realmente aprenderam a utilizar as redes
sociais de forma mais segura.
Quanto tempo levou o seu desenvolvimento?
Demorámos cerca de um ano para realizar este projecto porque serviu também
para a nossa prova final de aptidão profissional de 12° ano do curso profissional de
técnico de multimédia.
O que sentiu ao verificar que este projecto tinha sido o vencedor da terceira
edição do Apps for Good?
Na altura de entrega dos prémios. eu
o meu colega e professora já estávamos
muito contentes por termos conseguido
chegar até ali e, apesar de nos terem dito
para não ficarmos tristes se não ganhássemos, eu continuei sempre com confiança
e motivação... mas depois começaram a

Quais os seus hobbies preferidos?
Ouvir música e divertir-me com amigos.

divulgar os vencedores e desmotivámos
um pouco porque julgámos que íamos
ficar em terceiro ou segundo. Foi uma
enorme surpresa termos ficado em primeiro lugar.
Recebeu, a título individual, um dos
três prémios Jovens Empreendedoras
no Digital. De que forma esta e outras
distinções enriquecem o seu trabalho?
Tudo o que recebo pelo meu trabalho é
bom porque incentiva-me sempre a fazer
mais e melhor mas este prémio foi muito especial para mim porque é só para as
raparigas que se destacaram de forma po-

Se pudesse alterar um facto da história qual escolheria?
Escolhia alterar o lançamento da bomba de Hiroshima que para além de dizimar uma cidade inteira também matou
inúmeras pessoas de unia maneira devastadora.
Se um dia tivesse de entrar num filme
que género preferiria?
Terror, obviamente.
O que mais aprecia nas pessoas?
A capacidade de dizer obrigada e o despreconceito.
O que mais detesta nelas?
O preconceito.
Acordo ortográfico. Sim ou não?
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Agrupamento Rafael Bordalo Pinheiro na final
do App’s for Good
O Agrupamento de Escolas
Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na ﬁnal do
Concurso Apps For Good –
3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa, tendo
sido premiado com o 2.º lugar atribuído pelo júri do concurso.
Os alunos Rodrigo Anjos e o Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Proﬁssional
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaram-se no concurso com a app
“Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!”. Esta aplicação atua no
campo da Terapia da Fala auxiliando no treino da articulação de fonemas
bem como de palavras e frases associados aos mesmos.
O Evento Final deste concurso começou com o Pitch de cada uma das equipas, momento em que os alunos receberam um retorno muito positivo dos
jurados. Seguiu-se o Marketplace durante o qual tiveram oportunidade de
mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se
muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o Pitch e o Marketplace, ainda houve
tempo para gravar um testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app “Articulância”
como vencedora do 2.º prémio!
No seguimento da participação no App for Good, os alunos estiveram ainda
presentes no 27.º Digital Business Congress, nos dias 27 e 28 de setembro,
no Centro Cultural de Belém, organizado pela APDC.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no
Reino Unido, que tem como objetivo o desenvolvimento de aplicações /
ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a questões relevantes do dia-a-dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros
e especialistas que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia especíﬁca. A informação referente à competição
portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
Professora Carla Jesus
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Agrupamento Rafael Bordalo Pinheiro na final
do App’s for Good
O Agrupamento de Escolas
Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na ﬁnal do
Concurso Apps For Good –
3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa, tendo
sido premiado com o 2.º lugar atribuído pelo júri do concurso.
Os alunos Rodrigo Anjos e o Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Proﬁssional
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaram-se no concurso com a app
“Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!”. Esta aplicação atua no
campo da Terapia da Fala auxiliando no treino da articulação de fonemas
bem como de palavras e frases associados aos mesmos.
O Evento Final deste concurso começou com o Pitch de cada uma das equipas, momento em que os alunos receberam um retorno muito positivo dos
jurados. Seguiu-se o Marketplace durante o qual tiveram oportunidade de
mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se
muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o Pitch e o Marketplace, ainda houve
tempo para gravar um testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app “Articulância”
como vencedora do 2.º prémio!
No seguimento da participação no App for Good, os alunos estiveram ainda
presentes no 27.º Digital Business Congress, nos dias 27 e 28 de setembro,
no Centro Cultural de Belém, organizado pela APDC.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no
Reino Unido, que tem como objetivo o desenvolvimento de aplicações /
ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a questões relevantes do dia-a-dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros
e especialistas que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia especíﬁca. A informação referente à competição
portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
Professora Carla Jesus
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O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na final do Concurso Apps For
Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian
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Alunos da Bordalo Pinheiro
em 2.º no concurso
App’s for Good
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro
esteve presente na final do
Concurso Apps For Good –
3ª Edição 2016/2017, que
decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa, tendo sido premiado com o 2.º
lugar atribuído pelo júri do
concurso.
Os alunos Rodrigo Anjos
e Tomás Barros, do 3.º ano
do Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária
Rafael Bordalo Pinheiro,
apresentaram-se no concurso com a app “Articulândia
| Articular nunca foi tão espetacular!”. Esta aplicação
atua no campo da terapia da
fala auxiliando no treino da
articulação de fonemas bem
como de palavras e frases
associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch
de cada uma das equipas,
momento em que os alunos receberam um retorno
muito positivo dos jurados.
Seguiu-se o marketplace
durante o qual tiveram opor-

Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano
tunidade de mostrar a app a
funcionar num smartphone
e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, também passou
por lá e mostrou-se muito
interessado.
O dia foi realmente cheio
pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo
para gravar um testemunho
para a estação televisiva
SIC.
O melhor do dia estava
ainda para vir com o anúncio
da app “Articulância” como
vencedora do 2.º prémio.
O Apps For Good é um

movimento tecnológico educativo, com origem no Reino
Unido, que tem como objetivo o desenvolvimento de
aplicações/ferramentas para
smartphones ou tablets,
que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos,
professores, parceiros e especialistas que, durante um
ano letivo, desenvolvem o
seu projeto seguindo uma
metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.
cdi.org.pt.
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Alunos da Bordalo Pinheiro
em 2.º no concurso
App’s for Good
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro
esteve presente na final do
Concurso Apps For Good –
3ª Edição 2016/2017, que
decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa, tendo sido premiado com o 2.º
lugar atribuído pelo júri do
concurso.
Os alunos Rodrigo Anjos
e Tomás Barros, do 3.º ano
do Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária
Rafael Bordalo Pinheiro,
apresentaram-se no concurso com a app “Articulândia
| Articular nunca foi tão espetacular!”. Esta aplicação
atua no campo da terapia da
fala auxiliando no treino da
articulação de fonemas bem
como de palavras e frases
associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch
de cada uma das equipas,
momento em que os alunos receberam um retorno
muito positivo dos jurados.
Seguiu-se o marketplace
durante o qual tiveram opor-

Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano
tunidade de mostrar a app a
funcionar num smartphone
e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, também passou
por lá e mostrou-se muito
interessado.
O dia foi realmente cheio
pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo
para gravar um testemunho
para a estação televisiva
SIC.
O melhor do dia estava
ainda para vir com o anúncio
da app “Articulância” como
vencedora do 2.º prémio.
O Apps For Good é um

movimento tecnológico educativo, com origem no Reino
Unido, que tem como objetivo o desenvolvimento de
aplicações/ferramentas para
smartphones ou tablets,
que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos,
professores, parceiros e especialistas que, durante um
ano letivo, desenvolvem o
seu projeto seguindo uma
metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.
cdi.org.pt.
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04-10-2017
Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha, Educação
Alunos da Bordalo Pinheiro em 2.º no concurso App's for Good
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na final do Concurso Apps For
Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian
em Lisboa, tendo sido premiado com o 2º lugar atribuído pelo júri do concurso.

04-10-2017 |
Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano

Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaramse no concurso com a app "Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!". Esta aplicação atua no
campo da terapia da fala auxiliando no treino da articulação de fonemas bem como de palavras e
frases associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch de cada uma das equipas, momento em que os
alunos receberam um retorno muito positivo dos jurados. Seguiu-se o marketplace durante o qual
tiveram oportunidade de mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo para gravar um
testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app "Articulância" como vencedora do 2.º
prémio.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de aplicações/ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a
questões relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
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Alunos da Bordalo Pinheiro em 2.º no concurso App´s for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal das Caldas Online

Data Publicação:

04/10/2017

URL: https://jornaldascaldas.com/Alunos_da_Bordalo_Pinheiro_em_2_no_concurso_Apps_for_Good

04-10-2017
Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha, Educação
Alunos da Bordalo Pinheiro em 2.º no concurso App's for Good
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na final do Concurso Apps For
Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian
em Lisboa, tendo sido premiado com o 2º lugar atribuído pelo júri do concurso.

04-10-2017 |
Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano

Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaramse no concurso com a app "Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!". Esta aplicação atua no
campo da terapia da fala auxiliando no treino da articulação de fonemas bem como de palavras e
frases associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch de cada uma das equipas, momento em que os
alunos receberam um retorno muito positivo dos jurados. Seguiu-se o marketplace durante o qual
tiveram oportunidade de mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo para gravar um
testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app "Articulância" como vencedora do 2.º
prémio.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de aplicações/ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a
questões relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
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Alunos da Bordalo Pinheiro em 2.º no concurso App´s for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Óbidos Online

Data Publicação:

04/10/2017

URL: http://obidos.jornaldascaldas.com/Alunos_da_Bordalo_Pinheiro_em_2_no_concurso_Apps_for_Good

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na final do Concurso Apps For
Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian
em Lisboa, tendo sido premiado com o 2º lugar atribuído pelo júri do concurso.
04-10-2017
Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaramse no concurso com a app "Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!". Esta aplicação atua no
campo da terapia da fala auxiliando no treino da articulação de fonemas bem como de palavras e
frases associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch de cada uma das equipas, momento em que os
alunos receberam um retorno muito positivo dos jurados. Seguiu-se o marketplace durante o qual
tiveram oportunidade de mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo para gravar um
testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app "Articulância" como vencedora do 2.º
prémio.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de aplicações/ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a
questões relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
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Alunos da Bordalo Pinheiro em 2.º no concurso App´s for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Óbidos Online

Data Publicação:

04/10/2017

URL: http://obidos.jornaldascaldas.com/Alunos_da_Bordalo_Pinheiro_em_2_no_concurso_Apps_for_Good

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro esteve presente na final do Concurso Apps For
Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 20 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian
em Lisboa, tendo sido premiado com o 2º lugar atribuído pelo júri do concurso.
04-10-2017
Os alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barros, do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, apresentaramse no concurso com a app "Articulândia | Articular nunca foi tão espetacular!". Esta aplicação atua no
campo da terapia da fala auxiliando no treino da articulação de fonemas bem como de palavras e
frases associados aos mesmos.
O evento final deste concurso começou com o pitch de cada uma das equipas, momento em que os
alunos receberam um retorno muito positivo dos jurados. Seguiu-se o marketplace durante o qual
tiveram oportunidade de mostrar a app a funcionar num smartphone e num tablet. O ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também passou por lá e mostrou-se muito interessado.
O dia foi realmente cheio pois, entre o pitch e o marketplace, ainda houve tempo para gravar um
testemunho para a estação televisiva SIC.
O melhor do dia estava ainda para vir com o anúncio da app "Articulância" como vencedora do 2.º
prémio.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de aplicações/ferramentas para smartphones ou tablets, que respondam a
questões relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto seguindo uma metodologia específica. A
informação referente à competição portuguesa está disponível no endereço www.cdi.org.pt.
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Alunos da Ginestal Machado conquistam prémios com aplicações digitais
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Correio do Ribatejo Online

Data Publicação:

28/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c457f9d6

Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos quinta-feira numa sessão realizada na Fundação Gulbenkian,
no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
Thu, 28 Sep 2017 12:02:52 +0200
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Alunos da Ginestal Machado conquistam prémios com aplicações digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio do Ribatejo Online

Data Publicação:

28/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c457f9d6

Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos quinta-feira numa sessão realizada na Fundação Gulbenkian,
no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
Thu, 28 Sep 2017 12:02:52 +0200
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Autores:

Fernanda Pedro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ead4f3ec

Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017
Fernanda Pedro
28 Set 2017
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good.
O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela Siemens Portugal, foi entregue a Júlia
Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a aplicação Good Life, destinada a
combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da Escola D. Sancho II (Alijó), que
integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de moda de forma organizada, e a
Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta última aluna fez parte da equipa
vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes de Publicar, destinada a
fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal, salienta que "a Siemens Portugal continua
empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio Jovens
Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o talento feminino nacional nestas
áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens portuguesas". Continuar a ler
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre
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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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
2017-09-28 11:22:13+00:00
Fernanda Pedro
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Jornal Económico Online (O)

Data Publicação:

28/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ead4f3ec

Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017
Fernanda Pedro
28 Set 2017
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good.
O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela Siemens Portugal, foi entregue a Júlia
Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a aplicação Good Life, destinada a
combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da Escola D. Sancho II (Alijó), que
integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de moda de forma organizada, e a
Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta última aluna fez parte da equipa
vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes de Publicar, destinada a
fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal, salienta que "a Siemens Portugal continua
empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio Jovens
Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o talento feminino nacional nestas
áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens portuguesas". Continuar a ler
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
2017-09-28 11:22:13+00:00
Fernanda Pedro
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,10 x 19,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Estudantes de Santarém conquistam
prémios com aplicações digitais
São alunos do curso profissional Multimedia da
Escola Secundária Ginestal Machado
m grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, arrecadou três prémios na terceira edi
çac.i da Apps for Good, dois dos quais com a
aplicação "Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a
realidade virtual para animar as imagens de
livros e fazer jows sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro Prémio e o Pré
mio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.

Um dos elementos da equipa, Mónica
Marona, arrecadou ainda um dos três prémios jovens Empreendedoras no Digital.
"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,
procurando o desenvolvimento de 'Apps'
para 'smartphones' e 'tablets' que possam
"contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do
mundo em que vivemos", afirma uma nota
de divulgação da iniciativa •
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Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,10 x 19,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Estudantes de Santarém conquistam
prémios com aplicações digitais
São alunos do curso profissional Multimedia da
Escola Secundária Ginestal Machado
m grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, arrecadou três prémios na terceira edi
çac.i da Apps for Good, dois dos quais com a
aplicação "Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a
leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a
realidade virtual para animar as imagens de
livros e fazer jows sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro Prémio e o Pré
mio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.

Um dos elementos da equipa, Mónica
Marona, arrecadou ainda um dos três prémios jovens Empreendedoras no Digital.
"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,
procurando o desenvolvimento de 'Apps'
para 'smartphones' e 'tablets' que possam
"contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do
mundo em que vivemos", afirma uma nota
de divulgação da iniciativa •
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Estudantes de Santarém conquistam prémios com aplicações digitais
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São alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado
Edição de 28.09.2017 |
Sociedade
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
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São alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
Sociedade | 28-09-2017 18:59 Foto do Dia | 28-09-2017
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Estudantes de Santarém conquistam prémios com aplicações digitais
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7c86663

São alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado
Edição de 28.09.2017 |
Sociedade
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
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Estudantes de Santarém conquistam prémios com aplicações digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mirante Online (O)

Data Publicação:

28/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ddc4ab4

São alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos no dia 21 de Setembro numa sessão realizada na Fundação
Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
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Tenologia Escola Ginestal vence
concurso nacional de Apps
App desenvolvida
por dois alunos foi a
grande vencedora da
maior competição de
aplicações em Portugal.
INOVAÇÃO Uma app desenvolvida
por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado de
Santarém foi a grande vencedora
da 3.ª edição da Apps for Good, a
maior competição de aplicações
em Portugal.
A aplicação “Pensa Antes de
Publicar” foi desenvolvida por João
Rosado e Mónica Marona, alunos
do CP de Multimédia da Escola
Secundária Ginestal Machado de
Santarém, que receberam o prémio
do Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, numa cerimónia que teve lugar na Fundação
Calouste Gulbenkian na passada

quarta-feira,
A competição Apps for Good
teve a participação de 21 equipas
finalistas de alunos de escolas
de todo o país que apresentaram
aplicações que possam contribuir
para dar respostas a problemas
sociais reais.
Os vencedores do prémio Apps
for Good, Mónica Marona e João
Rosado conceberam a app “Pensa
antes de publicar” com o objetivo
de incentivar a leitura entre os
mais jovens, como nos explicam
em vídeo no canal da TV Ginestal
no Youtube em https://youtu.be/
DvAjGYiCL2g.
A app vencedora pretende
fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para
animar as imagens de livros (que
devem ser comprados para que
a aplicação funcione). A app tem
ainda a capacidade de criar jogos

sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a
resposta certa. A aplicação “Pensa
antes de publicar” arrecadou também o Prémio Tecnológico, e a aluna Mónica Marona recebeu ainda
o Prémio Jovens Empreendedoras
no Digital - Siemens.
O segundo e terceiro lugar foram
atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente.
A Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de
terapia da fala, a qualquer hora em
qualquer lugar. Já a BookTrade,
um suporte para facilitar a troca de
livros entre amigos e estudantes de
qualquer grau de ensino. No total,
participaram nesta 3.ª edição 106
escolas e 1744 alunos dos ensinos
básico e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis,
ou outros suportes tecnológicos
móveis, com ﬁns sociais.
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Autárquicas três ribatejanos na
corrida ao dinossauro de ouro
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Empresas 100 maiores
e melhores do distrito
DESTACÁVEL DE 28 PÁGINAS
O Ribatejo volta a publicar o estudo actualizado das
100 Maiores e Melhores Empresas do Distrito de
Santarém, um trabalho que é já uma referência editorial do nosso jornal. Destaque ainda para a entrevista a Salomé Rafael, presidente da Nersant, que
nos dá aqui o retrato da situação da economia regional.

Santarém
CNE volta a condenar
Ricardo Gonçalves por
violar regras eleitorais

Educação
Escola Ginestal vence
concurso nacional
de Apps

PÁGINA 08

PÁGINA 09

Santarém
O senhor 5 Minutos
de Jazz abre festival
Jazz Fest

Saúde
Há 34 mil utentes sem
médico de família na
Lezíria do Tejo

Vale do Paraíso
Torricado é o prato
forte da mostra
gastronómica

PÁGINA 44
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PÁGINAS 41-42

FITIJ traz teatro
internacional
a Santarém
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Tenologia Escola Ginestal vence
concurso nacional de Apps
App desenvolvida
por dois alunos foi a
grande vencedora da
maior competição de
aplicações em Portugal.
INOVAÇÃO Uma app desenvolvida
por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado de
Santarém foi a grande vencedora
da 3.ª edição da Apps for Good, a
maior competição de aplicações
em Portugal.
A aplicação “Pensa Antes de
Publicar” foi desenvolvida por João
Rosado e Mónica Marona, alunos
do CP de Multimédia da Escola
Secundária Ginestal Machado de
Santarém, que receberam o prémio
do Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, numa cerimónia que teve lugar na Fundação
Calouste Gulbenkian na passada

quarta-feira,
A competição Apps for Good
teve a participação de 21 equipas
finalistas de alunos de escolas
de todo o país que apresentaram
aplicações que possam contribuir
para dar respostas a problemas
sociais reais.
Os vencedores do prémio Apps
for Good, Mónica Marona e João
Rosado conceberam a app “Pensa
antes de publicar” com o objetivo
de incentivar a leitura entre os
mais jovens, como nos explicam
em vídeo no canal da TV Ginestal
no Youtube em https://youtu.be/
DvAjGYiCL2g.
A app vencedora pretende
fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para
animar as imagens de livros (que
devem ser comprados para que
a aplicação funcione). A app tem
ainda a capacidade de criar jogos

sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a
resposta certa. A aplicação “Pensa
antes de publicar” arrecadou também o Prémio Tecnológico, e a aluna Mónica Marona recebeu ainda
o Prémio Jovens Empreendedoras
no Digital - Siemens.
O segundo e terceiro lugar foram
atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente.
A Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de
terapia da fala, a qualquer hora em
qualquer lugar. Já a BookTrade,
um suporte para facilitar a troca de
livros entre amigos e estudantes de
qualquer grau de ensino. No total,
participaram nesta 3.ª edição 106
escolas e 1744 alunos dos ensinos
básico e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis,
ou outros suportes tecnológicos
móveis, com ﬁns sociais.
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Santarém, um trabalho que é já uma referência editorial do nosso jornal. Destaque ainda para a entrevista a Salomé Rafael, presidente da Nersant, que
nos dá aqui o retrato da situação da economia regional.
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Alunos da Escola Secundária Ginestal Machado vencem concurso nacional de Apps

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Ribatejo Online (O)

Data Publicação:

28/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e091e170

Uma app desenvolvida por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado de Santarém foi a
grande vencedora da 3.ª edição da Apps for Good, a maior competição de aplicações em Portugal.
A aplicação "Pensa Antes de Publicar" foi desenvolvida por João Rosado e Mónica Marona, alunos do
CP de Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado de Santarém, que receberam o prémio do
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa cerimónia que teve lugar na Fundação Calouste
Gulbenkian na passada quarta-feira,
A competição Apps for Good teve a participação de 21 equipas finalistas de alunos de escolas de todo
o país que apresentaram aplicações que possam contribuir para dar respostas a problemas sociais
reais.
Os vencedores do prémio Apps for Good, Mónica Marona e João Rosado conceberam a app "Pensa
antes de publicar" com o objetivo de incentivar a leitura entre os mais jovens, como nos explicam em
vídeo no canal da TV Ginestal no Youtube em https://youtu.be/DvAjGYiCL2g.
A app vencedora pretende fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para animar as
imagens de livros (que devem ser comprados para que a aplicação funcione). A app tem ainda a
capacidade de criar jogos sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a
resposta certa. A aplicação "Pensa antes de publicar" arrecadou também o Prémio Tecnológico, e a
aluna Mónica Marona recebeu ainda o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens.
O segundo e terceiro lugar foram atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente. A
Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora em
qualquer lugar. Já a BookTrade, um suporte para facilitar a troca de livros entre amigos e estudantes
de qualquer grau de ensino. No total, participaram nesta 3.ª edição 106 escolas e 1744 alunos dos
ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com fins sociais.
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Alunos da Escola Secundária Ginestal Machado vencem concurso nacional de Apps
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e091e170

Uma app desenvolvida por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado de Santarém foi a
grande vencedora da 3.ª edição da Apps for Good, a maior competição de aplicações em Portugal.
A aplicação "Pensa Antes de Publicar" foi desenvolvida por João Rosado e Mónica Marona, alunos do
CP de Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado de Santarém, que receberam o prémio do
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa cerimónia que teve lugar na Fundação Calouste
Gulbenkian na passada quarta-feira,
A competição Apps for Good teve a participação de 21 equipas finalistas de alunos de escolas de todo
o país que apresentaram aplicações que possam contribuir para dar respostas a problemas sociais
reais.
Os vencedores do prémio Apps for Good, Mónica Marona e João Rosado conceberam a app "Pensa
antes de publicar" com o objetivo de incentivar a leitura entre os mais jovens, como nos explicam em
vídeo no canal da TV Ginestal no Youtube em https://youtu.be/DvAjGYiCL2g.
A app vencedora pretende fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para animar as
imagens de livros (que devem ser comprados para que a aplicação funcione). A app tem ainda a
capacidade de criar jogos sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a
resposta certa. A aplicação "Pensa antes de publicar" arrecadou também o Prémio Tecnológico, e a
aluna Mónica Marona recebeu ainda o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens.
O segundo e terceiro lugar foram atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente. A
Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora em
qualquer lugar. Já a BookTrade, um suporte para facilitar a troca de livros entre amigos e estudantes
de qualquer grau de ensino. No total, participaram nesta 3.ª edição 106 escolas e 1744 alunos dos
ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com fins sociais.
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Aplicação que incentiva os mais jovens à leitura vence 3ª edição do Apps for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Ntech.news Online

Data Publicação:

26/09/2017

URL: https://www.ntech.news/premios-apps-for-good-terceira-edicao/

Jovens que usam a tecnologia para resolver problemas e desafios da sociedade atual. Este é o mote
do Apps for Good, um evento de empreendedorismo de escala global e que em Portugal já vai na sua
terceira edição. 'Pensa Antes de Publicar' foi a ideia vencedora da edição que decorreu a 20 de
setembro.
A aplicação desenvolvida pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, de Santarém, tem
como objetivo incentivar o hábito da leitura nos jovens. Para isso usam uma aplicação de realidade
virtual para animar as imagens dos livros e criar jogos que estão relacionados com os conteúdos.
Além de melhor aplicação do evento, a 'Pensar Antes de Publicar' também foi distinguida com o
prémio tecnológico.
Ao todo participaram 21 equipas que desenvolveram as suas ideias e aplicações no decorrer do ano
letivo de 2016/2017. O segundo lugar do Apps for Good foi atribuído à aplicação Articulândia, que
permite a realização mais facilitada de sessões de terapia da fala e foi desenvolvida por alunos da
Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha.
Já o terceiro lugar ficou para a BookTrade, um sistema para facilitar a troca de livros entre pessoas
que frequentam bibliotecas, escolas e universidades. O projeto foi criado por estudantes da Escola
Secundária Serafim Leite, de São João da Madeira.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good. A tecnologia
deve ser um meio e não um fim para a resolução de problemas reais e de causas sociais, e este
programa pretende ser a ferramenta que permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que
vivemos mais sustentável , referiu em comunicado João Baracho, diretor executivo da CDI Portugal, a
organização sem fins lucrativos responsável pela realização do Apps for Good.
Partilhe nas Redes Sociais
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Aplicação que incentiva os mais jovens à leitura vence 3ª edição do Apps for Good

Tipo Meio:

Internet
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Ntech.news Online

Data Publicação:

26/09/2017

URL: https://www.ntech.news/premios-apps-for-good-terceira-edicao/

Jovens que usam a tecnologia para resolver problemas e desafios da sociedade atual. Este é o mote
do Apps for Good, um evento de empreendedorismo de escala global e que em Portugal já vai na sua
terceira edição. 'Pensa Antes de Publicar' foi a ideia vencedora da edição que decorreu a 20 de
setembro.
A aplicação desenvolvida pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, de Santarém, tem
como objetivo incentivar o hábito da leitura nos jovens. Para isso usam uma aplicação de realidade
virtual para animar as imagens dos livros e criar jogos que estão relacionados com os conteúdos.
Além de melhor aplicação do evento, a 'Pensar Antes de Publicar' também foi distinguida com o
prémio tecnológico.
Ao todo participaram 21 equipas que desenvolveram as suas ideias e aplicações no decorrer do ano
letivo de 2016/2017. O segundo lugar do Apps for Good foi atribuído à aplicação Articulândia, que
permite a realização mais facilitada de sessões de terapia da fala e foi desenvolvida por alunos da
Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha.
Já o terceiro lugar ficou para a BookTrade, um sistema para facilitar a troca de livros entre pessoas
que frequentam bibliotecas, escolas e universidades. O projeto foi criado por estudantes da Escola
Secundária Serafim Leite, de São João da Madeira.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good. A tecnologia
deve ser um meio e não um fim para a resolução de problemas reais e de causas sociais, e este
programa pretende ser a ferramenta que permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que
vivemos mais sustentável , referiu em comunicado João Baracho, diretor executivo da CDI Portugal, a
organização sem fins lucrativos responsável pela realização do Apps for Good.
Partilhe nas Redes Sociais
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017
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Edifícios e Energia Online

Data Publicação:

25/09/2017

URL: http://www.edificioseenergia.pt/pt/noticia/siemens-2509-appsforgood

2017-09-25
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
Foto: ©Márcia Lessa
O texto acima é da inteira responsabilidade da empresa em causa. FONTE: Press Release
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017
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2017-09-25
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
Foto: ©Márcia Lessa
O texto acima é da inteira responsabilidade da empresa em causa. FONTE: Press Release
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Alunos da Ginestal Machado conquistam prémios com aplicações digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mirante Online (O)

Data Publicação:

24/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c61b3585

Aplicação pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos na quinta-feira, 21 de Setembro, numa sessão realizada na
Fundação Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
Sociedade | 24-09-2017 00:02 Foto do Dia | 24-09-2017
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Alunos da Ginestal Machado conquistam prémios com aplicações digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mirante Online (O)

Data Publicação:

24/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c61b3585

Aplicação pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças
Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos na quinta-feira, 21 de Setembro, numa sessão realizada na
Fundação Gulbenkian, no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
Sociedade | 24-09-2017 00:02 Foto do Dia | 24-09-2017

Página 244

A245

ID: 71415586

23-09-2017

Meio: Imprensa

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,09 x 5,43 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

Incentivo à leitura
vence Ap►ps for Good
"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do
Apps for Good, a competição pela
melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais
que decorreu na Fundação Catouste Gulbenkian, em Lisboa.
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ID: 71415586

23-09-2017

Meio: Imprensa

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,09 x 5,43 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

Incentivo à leitura
vence Ap►ps for Good
"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do
Apps for Good, a competição pela
melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais
que decorreu na Fundação Catouste Gulbenkian, em Lisboa.
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A247

Alunos da Ginestal Machado, em Santarém, conquistam prémios com aplicações
digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo 24 Online

Data Publicação:

23/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d571608

Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
Apps for Good
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos quinta-feira numa sessão realizada na Fundação Gulbenkian,
no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
23 set 2017
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A248

Alunos da Ginestal Machado, em Santarém, conquistam prémios com aplicações
digitais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo 24 Online

Data Publicação:

23/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d571608

Um grupo de alunos do curso profissional Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, arrecadou três prémios na terceira edição da Apps for Good, dois dos quais com a aplicação
"Pensa antes de publicar".
Apps for Good
A aplicação, que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual
para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos, arrecadou o Primeiro
Prémio e o Prémio Tecnológico atribuídos quinta-feira numa sessão realizada na Fundação Gulbenkian,
no âmbito do programa lançado há cinco anos pela CDI.
Um dos elementos da equipa, Mónica Marona, arrecadou ainda um dos três prémios Jovens
Empreendedoras no Digital.
"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, procurando o desenvolvimento de 'Apps' para
'smartphones' e 'tablets' que possam "contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos", afirma uma nota de divulgação da iniciativa.
23 set 2017
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Aplicação para incentivar a leitura ganha competição ´Apps for Good´

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TV Europa Online

Data Publicação:

23/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d20451e4

'Pensa antes de publicar' é uma aplicação desenvolvida por alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado para incentivar a leitura de livros pelas crianças. A aplicação acaba de ganhar a final da 3ª
edição do programa 'Apps for Good'.
Final da 'Apps for Good' na Fundação Calouste Gulbenkian, Ministro da Educação, Tiago Rodrigues, à
esquerda. Foto: DR
A grande final da competição de jovens no desenvolvimento de aplicações para resolver problemas
sociais, decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. A final da 3ª edição do programa ' ' envolveu 21
equipas de alunos que apresentaram as suas ideias de apps para solucionarem problemas reais. Um
trabalho que os alunos desenvolveram ao longo do ano letivo.
As apps foram avaliadas por um júri composto por elementos que representam os parceiros do
programa. Na Fundação Calouste Gulbenkian esteve o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
bem como, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro Norton, o Presidente
da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida e ainda por parte da Direção Geral da Educação, João
Carlos Sousa.
O primeiro prémio da ' Apps for Good ' foi ganho pela aplicação ' Pensa antes de publicar ', que foi
desenvolvida pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado . A aplicação é destinada a
fomentar a leitura de livros pelas crianças, e utiliza a realidade virtual para animar as imagens de
livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar da ' Apps for Good ' foram atribuídos respetivamente à 'Articulândia' e à
'BookTrade'. A 'Articulândia' permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer pessoa, e a 'BookTrade' facilita a troca de livros entre amigos e
pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação 'Pensa antes de publicar' foi também galardoada com o Prémio Tecnológico, e a aplicação
'SOSignal', uma aplicação "que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de emergência, ganhou
o Prémio do Público", e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi ganho por três
jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
O programa ' Apps for Good ' foi lançado há cinco anos pela organização não-governamental Centros
de Inclusão Digital (CDI). O programa 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 desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos é o objetivo do programa.
O diretor executivo do CDI, João Baracho, referiu: "É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e
testemunhar a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira
edição do ' Apps for Good ' ", e acrescentou ainda que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim
para a resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta
que permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
O programa ' Apps for Good ' conta já com vários parceiros empresariais, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS
Advogados e PWC, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a
Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é ainda
financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
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Em Portugal o programa ' Apps for Good ' envolveu no ano letivo de 2016/2017 cerca de 180 escolas,
cerca de 3266 alunos e 400 professores. O programa já está incluído no roadmap da Direção Geral da
Educação para o ensino tecnológico, e Portugal tornou-se no segundo maior país em número de
escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados Unidos a usar o
programa.
23 Setembro 2017 - 17:02
António Manuel
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Aplicação para incentivar a leitura ganha competição ´Apps for Good´

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

23/09/2017

Meio:

TV Europa Online

Autores:

António Manuel

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d20451e4

'Pensa antes de publicar' é uma aplicação desenvolvida por alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado para incentivar a leitura de livros pelas crianças. A aplicação acaba de ganhar a final da 3ª
edição do programa 'Apps for Good'.
Final da 'Apps for Good' na Fundação Calouste Gulbenkian, Ministro da Educação, Tiago Rodrigues, à
esquerda. Foto: DR
A grande final da competição de jovens no desenvolvimento de aplicações para resolver problemas
sociais, decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. A final da 3ª edição do programa ' ' envolveu 21
equipas de alunos que apresentaram as suas ideias de apps para solucionarem problemas reais. Um
trabalho que os alunos desenvolveram ao longo do ano letivo.
As apps foram avaliadas por um júri composto por elementos que representam os parceiros do
programa. Na Fundação Calouste Gulbenkian esteve o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
bem como, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro Norton, o Presidente
da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida e ainda por parte da Direção Geral da Educação, João
Carlos Sousa.
O primeiro prémio da ' Apps for Good ' foi ganho pela aplicação ' Pensa antes de publicar ', que foi
desenvolvida pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado . A aplicação é destinada a
fomentar a leitura de livros pelas crianças, e utiliza a realidade virtual para animar as imagens de
livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar da ' Apps for Good ' foram atribuídos respetivamente à 'Articulândia' e à
'BookTrade'. A 'Articulândia' permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer pessoa, e a 'BookTrade' facilita a troca de livros entre amigos e
pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação 'Pensa antes de publicar' foi também galardoada com o Prémio Tecnológico, e a aplicação
'SOSignal', uma aplicação "que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de emergência, ganhou
o Prémio do Público", e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi ganho por três
jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
O programa ' Apps for Good ' foi lançado há cinco anos pela organização não-governamental Centros
de Inclusão Digital (CDI). O programa 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 desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos é o objetivo do programa.
O diretor executivo do CDI, João Baracho, referiu: "É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e
testemunhar a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira
edição do ' Apps for Good ' ", e acrescentou ainda que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim
para a resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta
que permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
O programa ' Apps for Good ' conta já com vários parceiros empresariais, como a Microsoft, Fundação
Calouste Gulbenkian, Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS
Advogados e PWC, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a
Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. O programa é ainda
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financiado pela Iniciativa Portugal Inovação Social.
Em Portugal o programa ' Apps for Good ' envolveu no ano letivo de 2016/2017 cerca de 180 escolas,
cerca de 3266 alunos e 400 professores. O programa já está incluído no roadmap da Direção Geral da
Educação para o ensino tecnológico, e Portugal tornou-se no segundo maior país em número de
escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados Unidos a usar o
programa.
23 Setembro 2017 - 17:02
António Manuel
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Apps for Good: Aplicação para incentivar a leitura foi a vencedora

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dinheiro Vivo Online

Data Publicação:

22/09/2017

URL: https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/apps-for-good/

"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good
Na terceira edição da Apps for Good, a aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, foi a grande vencedora, na final da maior competição pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian.
"Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para
animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respetivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa. Os finalistas foram selecionados
pelo júri durante os três encontros regionais que se realizaram em junho e em julho nos Açores, em
Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a presença de cerca de 140 equipas.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
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Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
22.09.2017
Virgínia Alves
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Apps for Good: Aplicação para incentivar a leitura foi a vencedora

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/09/2017

Meio:

Dinheiro Vivo Online

Autores:

Virgínia Alves

URL: https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/apps-for-good/

"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good
Na terceira edição da Apps for Good, a aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, foi a grande vencedora, na final da maior competição pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian.
"Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para
animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respetivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa. Os finalistas foram selecionados
pelo júri durante os três encontros regionais que se realizaram em junho e em julho nos Açores, em
Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a presença de cerca de 140 equipas.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
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outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
22.09.2017
Virgínia Alves
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"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good
Na terceira edição da Apps for Good, a aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar a
leitura de livros pelas crianças, foi a grande vencedora, na final da maior competição pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian.
Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia
2017-09-22T07:46:00Z

Página 257

A258

Apps for Good: Aplicação para incentivar a leitura foi a vencedora

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

22/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38282f46

"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good
Na terceira edição da Apps for Good, a aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar a
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Aplicação para incentivar a leitura de livros pelas crianças foi a grande vencedora da final da 3ª Edição
Versão para impressãoA "Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de
livros pelas crianças, foi a grande vencedora da terceira edição do Apps for Good. A grande final da
maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu
ontem na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com a presença do Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues.
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
Além do Ministro da Educação, estiveram igualmente presentes o Diretor da ERTE (Direcção-Geral da
Educação), João Carlos Sousa, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro
Norton e o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
O primeiro prémio foi ganho pela "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respectivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico.
Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de emergência, ganhou
o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - foi entregue às três
jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
Partilhar:Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Carregue aqui para partilhar no
Twitter (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Clique para partilhar
no LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Carregue aqui
para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
22 Setembro, 2017 17:30
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Partilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Pensa antes de publicar. Este é o nome da app vencedora da 3ª edição do Apps for Good 2016/17,
criada por alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.
Foi na Fundação Calouste Gulbenkian, e na presença do Ministro da Educação, que as 21 equipas
finalistas demonstraram o trabalho que fizeram ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
para solucionar problemas reais.
A melhor ideia de todas veio de um grupo de alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, com
a aplicação Pensa antes de publicar. Esta app tem como objetivo fomentar a leitura de livros pelas
crianças, utilizando a realidade virtual para animar as imagens dos livros e para fazer jogos sobre
esses mesmos conteúdos.
Esta app venceu ainda o Prémio Tecnológico.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram entregues à Articulândia e à BookTrade, respetivamente. A
primeira possibilita a realização de sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer lugar,
para qualquer pessoa; a segunda quer facilitar a troca de livros entre amigos e pessoas que
frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
Por fim, o Prémio do Público foi entregue à app SOSignal, que quer ser a primeira linha de apoio em
caso de emergência.
[Foto: O Mirante]
Fri, 22 Sep 2017 12:00:54 +0200
Tiago Belim
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Pensa antes de publicar. Este é o nome da app vencedora da 3ª edição do Apps for Good 2016/17,
criada por alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.
Foi na Fundação Calouste Gulbenkian, e na presença do Ministro da Educação, que as 21 equipas
finalistas demonstraram o trabalho que fizeram ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
para solucionar problemas reais.
A melhor ideia de todas veio de um grupo de alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, com
a aplicação Pensa antes de publicar. Esta app tem como objetivo fomentar a leitura de livros pelas
crianças, utilizando a realidade virtual para animar as imagens dos livros e para fazer jogos sobre
esses mesmos conteúdos.
Esta app venceu ainda o Prémio Tecnológico.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram entregues à Articulândia e à BookTrade, respetivamente. A
primeira possibilita a realização de sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer lugar,
para qualquer pessoa; a segunda quer facilitar a troca de livros entre amigos e pessoas que
frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
Por fim, o Prémio do Público foi entregue à app SOSignal, que quer ser a primeira linha de apoio em
caso de emergência.
[Foto: O Mirante]
Fri, 22 Sep 2017 12:00:54 +0200
Tiago Belim
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"Pensa antes de publicar" é o mote que dá nome à aplicação desenvolvida por João Rosado e Mónica
Marona que ambiciona incentivar a leitura entre os mais jovens e que venceu a Apps for Good.
Uma aplicação desenvolvida por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado foi a grande
vencedora da 3ª edição da Apps for Good, a maior competição de aplicações em Portugal, que
decorreu na quarta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian e que contou com a presença do Ministro
da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
"Pensa antes de publicar" é o mote que dá nome à aplicação desenvolvida por João Rosado e Mónica
Marona e que ambiciona incentivar a leitura nos mais jovens. Toda a competição, em que participaram
21 equipas finalistas de alunos, se deu em busca de aplicações que dessem resposta a problemas
sociais reais.
A app vencedora pretende fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para animar as
imagens de livros (que devem ser comprados para que a aplicação funcione). Igualmente, a app
desenvolve jogos sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a resposta certa.
A aplicação "Pensa antes de publicar" arrecadou também o Prémio Tecnológico.
O segundo e terceiro lugar foram atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente. A
Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora em
qualquer lugar. Já a BookTrade quer facilitar a troca de livros entre amigos e estudantes de qualquer
grau de ensino.
Já o Prémio do Público foi entregue à SOSignal, uma app para dar a primeira linha de apoio em caso
de emergência. O Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três raparigas
que se destacaram das equipas participantes.
Lançado em 2012 pelo CDI, o Apps for Good quer seduzir jovens entre os 10 e os 18 anos a pensar
em formas criativas de resolver problemas sociais e educacionais (e ligados à sustentabilidade)
através da tecnologia. O programa é patrocinado por empresas como a Microsoft, a Fundação Calouste
Gulbenkian, Siemens, REN e pela Direção-Geral de Educação, sendo que é financiado pela Iniciativa
Portugal Inovação Social.
Observador
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Já o Prémio do Público foi entregue à SOSignal, uma app para dar a primeira linha de apoio em caso
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Revista de Imprensa
Revista de Imprensa
22 Set, 2017
Indústria nacional deve apostar no 'design' para valorizar produtos
Governo anuncia acordo político para agilizar processos aduaneiros
Brexit: o futuro do Reino Unido (sem a Europa) é hoje apresentado em Florença
França e Alemanha puxam pela economia do euro em Setembro
Governo francês aprova projeto de reforma da lei do trabalho
Athleisure' e 80's na Semana da Moda de Milão
Outros
1Indústria nacional deve apostar no 'design' para valorizar produtos
A indústria do mobiliário e decoração de interiores deve apostar no 'design' para conseguir valorizar os
seus produtos, defendeu esta quinta-feira, em Londres, o presidente da AICEP, Luis Castro Henriques.
2Governo anuncia acordo político para agilizar processos aduaneiros
Segundo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. o acordo pressupõe
a "libertação mais rápida das mercadorias".
3Brexit: o futuro do Reino Unido (sem a Europa) é hoje apresentado em Florença
A primeira-ministra britânica vai discursar às 16h15 (hora de Lisboa) sobre o processo de saída do
Reino Unido da União Europeia.
4França e Alemanha puxam pela economia do euro em Setembro
A produção na indústria registou a maior subida dos últimos seis anos, enquanto a actividade dos
serviços teve o maior aumento desde Maio.
5Governo francês aprova projeto de reforma da lei do trabalho
O Governo francês aprova o projeto de reforma da lei do trabalho, que tem sido contestada pelos
sindicatos com várias manifestações este mês.
6Athleisure' e 80's na Semana da Moda de Milão
O 'athleisure' do designer Carlos Gil e a revisitação à década de 1980 de Pedro Pedro são os
referenciais estéticos para os desfiles desta sexta-feira na Semana da Moda de Milão.
7Outros
Apps for Good: Aplicação para incentivar a leitura foi a vencedora
"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good.
O grande problema dos Watch Series 3 da Apple
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Na última semana, a Apple apresentou os novos Watch Series 3, a sua nova gama de relógios
inteligentes. No entanto, os primeiros críticos a testá-los descobriram um problema crucial com o
smartwatch, relacionado com as ligações à internet, que limitou o uso não só do relógio como do
telemóvel do utilizador.
Governo admite seguir Espanha e aplicar multa à Ryanair
O ministério da Economia não descarta essa possibilidade, mas diz que já já a prioridade é dar
acompanhamento aos passageiros lesados.
Economia francesa cresce 0,5% no 2.º trimestre deste ano
A economia francesa cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano, o mesmo que nos dois trimestres
anteriores, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee), que
confirmam os números publicados em julho.
Bolsa de Lisboa em alta ligeira com Ibersol e Pharol a subir mais de 1%
A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta ligeira, com as ações da Ibersol e Pharol a subirem
1,64% para 13,01 euros e 1,16% para 0,35 euros.
ITSector: Criou uma app que segue todas as fases de um crédito bancário
A ITSector apresentou uma app mobile capaz de simular em tempo real um pedido de crédito e
efetivar a sua respetiva contratação. A empresa especializada no desenvolvimento de software para o
setor financeiro, decidiu apostar num novo produto para o crédito.
OE2017: INE divulga hoje valor do défice do primeiro semestre
O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje o valor défice do primeiro semestre deste ano, em
contas nacionais.
Hewlett Packard Enterprise quer cortar 5.000 postos de trabalho
São cerca de 10% da força de trabalho da HPE, empresa que resultou da cisão da Hewlett Packard,
que serão afectados pela decisão noticiada pela Bloomberg e pelo WSJ. A empresa ainda não
confirmou.
TAP e Azul começam a partilhar rotas dentro de seis meses
A parceria entre a TAP e a Azul, que até agora permitiu à transportadora lusa receber diversas
aeronaves, deverá dar um passo adicional com a partilha de rotas. E já há um prazo: será em Março
de 2018.
Tailândia avança com planos para se tornar um Hub de Startups na Ásia
A Tailândia tem planos para se tornar um centro de startups na Ásia, após um acordo com a Global
Entrepreneurship Network (GEN) para criar um centro para a GEN Asia.
2017-09-22 10:39:16+00:00
Portugal Têxtil
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1Indústria nacional deve apostar no 'design' para valorizar produtos
A indústria do mobiliário e decoração de interiores deve apostar no 'design' para conseguir valorizar os
seus produtos, defendeu esta quinta-feira, em Londres, o presidente da AICEP, Luis Castro Henriques.
2Governo anuncia acordo político para agilizar processos aduaneiros
Segundo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. o acordo pressupõe
a "libertação mais rápida das mercadorias".
3Brexit: o futuro do Reino Unido (sem a Europa) é hoje apresentado em Florença
A primeira-ministra britânica vai discursar às 16h15 (hora de Lisboa) sobre o processo de saída do
Reino Unido da União Europeia.
4França e Alemanha puxam pela economia do euro em Setembro
A produção na indústria registou a maior subida dos últimos seis anos, enquanto a actividade dos
serviços teve o maior aumento desde Maio.
5Governo francês aprova projeto de reforma da lei do trabalho
O Governo francês aprova o projeto de reforma da lei do trabalho, que tem sido contestada pelos
sindicatos com várias manifestações este mês.
6Athleisure' e 80's na Semana da Moda de Milão
O 'athleisure' do designer Carlos Gil e a revisitação à década de 1980 de Pedro Pedro são os
referenciais estéticos para os desfiles desta sexta-feira na Semana da Moda de Milão.
7Outros
Apps for Good: Aplicação para incentivar a leitura foi a vencedora
"Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
vencedora da terceira edição do Apps for Good.
O grande problema dos Watch Series 3 da Apple
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Na última semana, a Apple apresentou os novos Watch Series 3, a sua nova gama de relógios
inteligentes. No entanto, os primeiros críticos a testá-los descobriram um problema crucial com o
smartwatch, relacionado com as ligações à internet, que limitou o uso não só do relógio como do
telemóvel do utilizador.
Governo admite seguir Espanha e aplicar multa à Ryanair
O ministério da Economia não descarta essa possibilidade, mas diz que já já a prioridade é dar
acompanhamento aos passageiros lesados.
Economia francesa cresce 0,5% no 2.º trimestre deste ano
A economia francesa cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano, o mesmo que nos dois trimestres
anteriores, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee), que
confirmam os números publicados em julho.
Bolsa de Lisboa em alta ligeira com Ibersol e Pharol a subir mais de 1%
A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em alta ligeira, com as ações da Ibersol e Pharol a subirem
1,64% para 13,01 euros e 1,16% para 0,35 euros.
ITSector: Criou uma app que segue todas as fases de um crédito bancário
A ITSector apresentou uma app mobile capaz de simular em tempo real um pedido de crédito e
efetivar a sua respetiva contratação. A empresa especializada no desenvolvimento de software para o
setor financeiro, decidiu apostar num novo produto para o crédito.
OE2017: INE divulga hoje valor do défice do primeiro semestre
O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje o valor défice do primeiro semestre deste ano, em
contas nacionais.
Hewlett Packard Enterprise quer cortar 5.000 postos de trabalho
São cerca de 10% da força de trabalho da HPE, empresa que resultou da cisão da Hewlett Packard,
que serão afectados pela decisão noticiada pela Bloomberg e pelo WSJ. A empresa ainda não
confirmou.
TAP e Azul começam a partilhar rotas dentro de seis meses
A parceria entre a TAP e a Azul, que até agora permitiu à transportadora lusa receber diversas
aeronaves, deverá dar um passo adicional com a partilha de rotas. E já há um prazo: será em Março
de 2018.
Tailândia avança com planos para se tornar um Hub de Startups na Ásia
A Tailândia tem planos para se tornar um centro de startups na Ásia, após um acordo com a Global
Entrepreneurship Network (GEN) para criar um centro para a GEN Asia.
2017-09-22 10:39:16+00:00
Portugal Têxtil
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Pensa antes de publicar: aplicação que incentiva crianças à leitura vence Apps for
Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

22/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e99687f4

A "Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
grande vencedora da terceira edição do Apps for Good. A grande final da maior competição pela
melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian e contou com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
Além do Ministro da Educação, estiveram igualmente presentes o Diretor da ERTE (Direcção-Geral da
Educação), João Carlos Sousa, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro
Norton e o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
O primeiro prémio foi ganho pela "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respectivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
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O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
22 Setembro 2017 | por VerPortugal
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Pensa antes de publicar: aplicação que incentiva crianças à leitura vence Apps for
Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

22/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e99687f4

A "Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
grande vencedora da terceira edição do Apps for Good. A grande final da maior competição pela
melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian e contou com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
Além do Ministro da Educação, estiveram igualmente presentes o Diretor da ERTE (Direcção-Geral da
Educação), João Carlos Sousa, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro
Norton e o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
O primeiro prémio foi ganho pela "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respectivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
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O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
22 Setembro 2017 | por VerPortugal
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Aplicação que incentiva crianças a ler livros vence final da 3ª edição do Apps for Good
- Wintech

Tipo Meio:

Internet
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Wintech Online

Data Publicação:

22/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc74d115

A "Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
grande vencedora da terceira edição do Apps for Good.
A grande final da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais decorreu ontem na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com a presença do Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
Além do Ministro da Educação, estiveram igualmente presentes o Diretor da ERTE (Direcção-Geral da
Educação), João Carlos Sousa, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro
Norton e o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
O primeiro prémio foi ganho pela "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respectivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
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A "Pensa antes de publicar", aplicação que pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, foi a
grande vencedora da terceira edição do Apps for Good.
A grande final da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas
sociais decorreu ontem na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com a presença do Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
As 21 equipas de alunos finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais, e foram avaliadas por um júri
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
Além do Ministro da Educação, estiveram igualmente presentes o Diretor da ERTE (Direcção-Geral da
Educação), João Carlos Sousa, o Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro
Norton e o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
O primeiro prémio foi ganho pela "Pensa antes de publicar", uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram atribuídos à "Articulândia" e à "BookTrade",
respectivamente. A primeira permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre
amigos e pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades.
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas.
"É um enorme orgulho e satisfação poder assistir e testemunhar a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, refletidas no sucesso da terceira edição do Apps for Good", afirma João
Baracho. O diretor executivo do CDI salienta que "a tecnologia deve ser um meio e não um fim para a
resolução de problemas reais e de causas sociais, e este programa pretende ser a ferramenta que
permita capacitar os jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável".
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
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A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu a grande final da Apps For Good, uma competição pela
melhor aplicação para smartphones e tablets criada por jovens.
Declarações de João Baracho, diretor executivo do CDI.
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A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu a grande final da Apps For Good, uma competição pela
melhor aplicação para smartphones e tablets criada por jovens.
Declarações de João Baracho, diretor executivo do CDI.
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017

Tipo Meio:
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21/09/2017

URL: http://www.bit.pt/siemens-premeia-jovens-empreendedoras-no-apps-for-good-2017/

Este Prémio tem o objetivo de promover a engenharia no feminino, em particular na área das
Tecnologias de Informação
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
2017-09-21 16:45:09+01:00
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URL: http://www.bit.pt/siemens-premeia-jovens-empreendedoras-no-apps-for-good-2017/

Este Prémio tem o objetivo de promover a engenharia no feminino, em particular na área das
Tecnologias de Informação
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
2017-09-21 16:45:09+01:00

Página 282

A283

ID: 71384990

21-09-2017

Tiragem: 4100

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,64 x 19,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Final da Apps for Good

Júlia Pereira da Escola Domingos Rebelo
foi eleita jovem empreendedora no digital

A equipa açoriana que esteve presente em Lisboa, na final do Apps for Good

Foi ontem, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que a equipa da Escola
Secundária Domingos Rebelo participou
na final da maior competição de aplicações
para “mudar o mundo”, o “Apps for Good”
[“aplicações móveis para o bem” numa tradução livre]. A aplicação “Good Life” não
foi uma das premiadas, entre as 21 equipas
finalistas do evento, mas a jovem Júlia Pereira venceu o prémio de jovem empreendedora no digital.
A jovem garante que a experiência
“foi espectacular e divertimo-nos muito”,
na apresentação da aplicação na Fundação
Calouste Gulbenkian, e acrescenta que
“este prémio foi como realizar um sonho”.
No entanto, Júlia Pereira garante que este
prémio não a vai demover de dar continuidade aos estudos. “Agora é pensar na
escola, se calhar no futuro faço mais algu-

ma coisa” relacionada com a programação
para telemóveis, já que as jovens da equipa açoriana nunca tinham trabalhado com
programação e consideraram que “foi bom
trabalhar em equipa”. No fundo, depois de
terem feito uma breve apresentação da sua
aplicação para uma “boa vida” em frente a
um auditório cheio de convidados, as jovens
estiveram disponíveis em modo marketplace para explicar aos interessados e a todo
o público o trabalho que desenvolveram e
como funciona a aplicação. Júlia Pereira diz
que “as pessoas gostavam da nossa aplicação, diziam que era uma boa ideia”, acrescenta ao adiantar que todo o grupo ficou
“muito feliz com a experiência”.
O evento “Apps for Good” foi lançado
há cinco anos pelo CDI, uma organização
não-governamental que acredita que “as
tecnologias da informação e comunicação

podem ser um meio eficaz para mobilizar
e transformar as vidas das comunidades
mais desfavorecidas em Portugal”. Foi a
primeira vez que os Açores participaram no
evento, que já vai na terceira edição, depois
de ter acontecido na Secundária Domingos
Rebelo um dos três encontros regionais que
permitiram apurar as 21 equipa finalistas.
A equipa composta por Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides, Júlia Cabral
e Júlia Pereira, do 8º ano de escolaridade,
marcou presença em Lisboa depois da Secundária Domingos Rebelo ter sido a única
dos Açores a participar no programa internacional que pretende que jovens utilizem
a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Foi isso que as jovens estudantes tentaram
ao criar a aplicação “Good Life” que pretende combater o sedentarismo ao mesmo
tempo que apresenta exercícios e músicas
de relaxamento. A criação da aplicação surgiu depois das jovens terem detectado um
problema na sociedade actual, o elevado
sedentarismo, que quiseram combate com a
aplicação “diferente” que foi eleita pelo júri
em Ponta Delgada.
Na final da “Apps for Good” foram entregues oito prémios, já que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) foi ainda entregue o
Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e
o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital – atribuído pela Siemens – às três jovens
alunas que mais se destacarem das equipas.
Uma delas foi Júlia Pereira da equipa da Escola Secundária Domingos Rebelo.
Carla Dias
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Final da Apps for Good

Júlia Pereira da Escola Domingos Rebelo
foi eleita jovem empreendedora no digital

A equipa açoriana que esteve presente em Lisboa, na final do Apps for Good

Foi ontem, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que a equipa da Escola
Secundária Domingos Rebelo participou
na final da maior competição de aplicações
para “mudar o mundo”, o “Apps for Good”
[“aplicações móveis para o bem” numa tradução livre]. A aplicação “Good Life” não
foi uma das premiadas, entre as 21 equipas
finalistas do evento, mas a jovem Júlia Pereira venceu o prémio de jovem empreendedora no digital.
A jovem garante que a experiência
“foi espectacular e divertimo-nos muito”,
na apresentação da aplicação na Fundação
Calouste Gulbenkian, e acrescenta que
“este prémio foi como realizar um sonho”.
No entanto, Júlia Pereira garante que este
prémio não a vai demover de dar continuidade aos estudos. “Agora é pensar na
escola, se calhar no futuro faço mais algu-

ma coisa” relacionada com a programação
para telemóveis, já que as jovens da equipa açoriana nunca tinham trabalhado com
programação e consideraram que “foi bom
trabalhar em equipa”. No fundo, depois de
terem feito uma breve apresentação da sua
aplicação para uma “boa vida” em frente a
um auditório cheio de convidados, as jovens
estiveram disponíveis em modo marketplace para explicar aos interessados e a todo
o público o trabalho que desenvolveram e
como funciona a aplicação. Júlia Pereira diz
que “as pessoas gostavam da nossa aplicação, diziam que era uma boa ideia”, acrescenta ao adiantar que todo o grupo ficou
“muito feliz com a experiência”.
O evento “Apps for Good” foi lançado
há cinco anos pelo CDI, uma organização
não-governamental que acredita que “as
tecnologias da informação e comunicação

podem ser um meio eficaz para mobilizar
e transformar as vidas das comunidades
mais desfavorecidas em Portugal”. Foi a
primeira vez que os Açores participaram no
evento, que já vai na terceira edição, depois
de ter acontecido na Secundária Domingos
Rebelo um dos três encontros regionais que
permitiram apurar as 21 equipa finalistas.
A equipa composta por Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides, Júlia Cabral
e Júlia Pereira, do 8º ano de escolaridade,
marcou presença em Lisboa depois da Secundária Domingos Rebelo ter sido a única
dos Açores a participar no programa internacional que pretende que jovens utilizem
a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Foi isso que as jovens estudantes tentaram
ao criar a aplicação “Good Life” que pretende combater o sedentarismo ao mesmo
tempo que apresenta exercícios e músicas
de relaxamento. A criação da aplicação surgiu depois das jovens terem detectado um
problema na sociedade actual, o elevado
sedentarismo, que quiseram combate com a
aplicação “diferente” que foi eleita pelo júri
em Ponta Delgada.
Na final da “Apps for Good” foram entregues oito prémios, já que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) foi ainda entregue o
Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e
o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital – atribuído pela Siemens – às três jovens
alunas que mais se destacarem das equipas.
Uma delas foi Júlia Pereira da equipa da Escola Secundária Domingos Rebelo.
Carla Dias

Página 285

ID: 71384990

21-09-2017

Tiragem: 4100

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,38 x 3,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Correio dos Açores
www.correiodosacores.info

Quarta-feira, 21 de Setembro de 20177

Director: Américo Natalino Viveiros - Director-Adjunto: Santos Narciso

Ano 98 n.º 31336

Diário fundado em 1920 por José Bruno Carreiro e Francisco Luís Tavares

preço: 0,80 Euros

Homem desde jovem passa a vida na cadeia
e já vai na 12ª condenação por diversos crimes
Tribunal de Ponta Delgada condenou-o ontem a mais um ano de prisão por furto

Pág. 4

NB smart app

Pensa que o seu banco não está sempre à mão?
Pense novo.
707 296 247

707 296 365

novobancodosacores.pt

Foto: Pedro Monteiro

Insucesso escolar, bullying
e indisciplina na mira dos psicólogos
nas escolas dos Açores

Foto: Pedro Monteiro

Oitenta profissionais dão apoio a 38 unidades orgânicas

CETA entra hoje em vigor

Canadáabreportasaoqueijo
dos Açores e elimina as
tarifas alfandegárias
Foto: anibalpiresblogspot

págs. 11

Comandante Afonso
vai ser agraciado
com o prémio Carlos
Bleck em Outubro
Pág.16

pág. 2

Fiscalização intensiva

Estudante da Escola Domingos Rebelo satisfeita com distinção

Inspecção Regional
das Pescas aperta
cerco aos infractores

Aluna açoriana eleita Jovem Empreendedora no
Digital no concurso nacional Apps for Good
última

Pág.9

Av. Infante D. Henrique 52
9560-022 Rosário-Lagoa

Tel. : 296 960 200
www.costapereira.pt

Página 286

A287

Aplicação para incentivar a leitura infantil vence concurso de Apps

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Económico Online (O)

Data Publicação:

21/09/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e2156c3

Aplicação para incentivar a leitura infantil vence concurso de Apps
Almerinda Romeira
21 Set 2017
A aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar as crianças a ler livros, foi a vencedora
da terceira edição do Apps for Good 2016/17.
Na Fundação Calouste Gulbenkian e na presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e
outras individualidades, as 21 equipas finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do
ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais. No final foram
avaliadas por um júri composto por elementos que representam os parceiros do programa.
O primeiro prémio foi atribuído à aplicação "Pensa antes de publicar", uma app criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, que visa fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram para a "Articulândia" e para a "BookTrade",
respetivamente. A primeira permite sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer lugar, e
ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre amigos e
pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades. Continuar a ler
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
2017-09-21 17:22:09+00:00
Almerinda Romeira
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Aplicação para incentivar a leitura infantil vence concurso de Apps
Almerinda Romeira
21 Set 2017
A aplicação "Pensa antes de publicar", que pretende incentivar as crianças a ler livros, foi a vencedora
da terceira edição do Apps for Good 2016/17.
Na Fundação Calouste Gulbenkian e na presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e
outras individualidades, as 21 equipas finalistas demonstraram o trabalho desenvolvido ao longo do
ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais. No final foram
avaliadas por um júri composto por elementos que representam os parceiros do programa.
O primeiro prémio foi atribuído à aplicação "Pensa antes de publicar", uma app criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, que visa fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao
utilizar a realidade virtual para animar as imagens de livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos.
O segundo e terceiro lugar do pódio foram para a "Articulândia" e para a "BookTrade",
respetivamente. A primeira permite sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer lugar, e
ao alcance de qualquer um, e a segunda tem por objetivo facilitar a troca de livros entre amigos e
pessoas que frequentam bibliotecas, escolas ou universidades. Continuar a ler
A aplicação "Pensa antes de publicar" voltou a ser galardoada durante o evento, ao arrecadar o Prémio
Tecnológico. Já a "SOSignal", aplicação que pretende ser a primeira linha de apoio em caso de
emergência, ganhou o Prémio do Público, e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens foi entregue às três jovens alunas que mais se destacaram das equipas.
2017-09-21 17:22:09+00:00
Almerinda Romeira
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017

Tipo Meio:

Internet
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RM - RevisMarket Online

Data Publicação:

21/09/2017

URL: http://rmelectro.com/cgi/detn?id=29186

2017-09-21
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
Créditos da Foto: Márcia Lessa
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2017
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Internet
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Data Publicação:

21/09/2017

URL: http://rmelectro.com/cgi/detn?id=29186

2017-09-21
Este ano a Siemens distinguiu as melhores participações femininas no âmbito do movimento
tecnológico educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela
Siemens Portugal, foi entregue a Júlia Pereira, da Escola Domingos Rebelo (Açores), que apresentou a
aplicação Good Life, destinada a combater hábitos de vida pouco saudáveis, a Matilde Teixeira, da
Escola D. Sancho II (Alijó), que integrou o projeto Fashion4All, app destinada a reunir tendências de
moda de forma organizada, e a Mónica Marona, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém). Esta
última aluna fez parte da equipa vencedora do primeiro prémio da competição, com a app Pensa Antes
de Publicar, destinada a fomentar a leitura pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as
imagens dos livros.
A atribuição do prémio Jovens Empreendedoras no Digital é mais uma forma encontrada pela Siemens
para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI). Em relação ao ano passado houve um aumento de 5% no número de raparigas a
participarem, representando agora 32% do total de participantes.
"A Siemens Portugal continua empenhada em atrair cada vez mais mulheres para a área da
engenharia e das Tecnologias de Informação, que ainda é predominantemente ocupada por homens. A
atribuição do prémio Jovens Empreendedoras é uma forma de estimular, reconhecer e valorizar o
talento feminino nacional nestas áreas digitais e de impulsionar o empreendedorismo nas jovens
portuguesas" diz Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.
O segundo prémio Apps For Good 2017 foi para a app Articulândia, da Escola Secundaria Rafael
Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que permite ter sessões de terapia da fala em qualquer lugar e a
qualquer hora. Ideal para pessoas que tiveram AVC ou que não têm dinheiro. Já o terceiro prémio foi
atribuído à aplicação
Book Trade, um suporte à divulgação de livros para troca, desenvolvido por alunos da Escola
Secundaria S. João Madeira.
A final do Apps for Good 2017 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 21
aplicações finalistas, previamente selecionadas de um total de 140. No total, participaram nesta 3.ª
edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.
Segundo dados do CDI, 83% dos jovens participantes afirmaram que o Apps For Good os ajudou a
definir o futuro profissional, 70% dos quais manifestando desejo de seguir uma carreira na área das
tecnologias digitais e aplicações.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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
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programa é o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A Siemens
Portugal é parceira do Apps For Good desde a sua primeira edição.
Créditos da Foto: Márcia Lessa
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Foram conhecidos esta tarde na Fundação Calouste Gulbenkian os vencedores do Apps For Good.
Comentários de João Baracho, da CDI.

Página 293

A294

Duração: 00:11:07

TSF - Tarde TSF
ID: 71403887

OCS: TSF - Tarde TSF

20-09-2017 18:45

Apps For Good
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6534ff40-84f4-446d-a6e6a39f546d4568&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

Foram conhecidos esta tarde na Fundação Calouste Gulbenkian os vencedores do Apps For Good.
Comentários de João Baracho, da CDI.
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Puxar pela cabeça para criar aplicações para telemóveis e computadores. Dezenas de estudantes
portugueses estão hoje na final da 3ª edição do Apps for Good. Uma competição que envolveu mais
de uma centena de escolas e que consiste no desenvolvimento de aplicações capazes de resolver
problemas reais. Na Escola Secundária Doutor Serafim Leite, em São João da Madeira, fomos conhecer
alguns dos alunos candidatos.
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Puxar pela cabeça para criar aplicações para telemóveis e computadores. Dezenas de estudantes
portugueses estão hoje na final da 3ª edição do Apps for Good. Uma competição que envolveu mais
de uma centena de escolas e que consiste no desenvolvimento de aplicações capazes de resolver
problemas reais. Na Escola Secundária Doutor Serafim Leite, em São João da Madeira, fomos conhecer
alguns dos alunos candidatos.
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Directo do Instituto dos Pupilos do Exército, comentários de alguns alunos que desenvolveram uma
aplicação que irá ser apresentada hoje na 3ª edição da Apps for Good .
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Directo do Instituto dos Pupilos do Exército, comentários de alguns alunos que desenvolveram uma
aplicação que irá ser apresentada hoje na 3ª edição da Apps for Good .
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Hoje é dia da Fundação Calouste Gulbenkian receber a final da competição pela melhor aplicação
criada por jovens entre os 10 e os 18 anos para resolver problemas sociais.

Repetições: TSF - Negócios & Empresas , 2017-09-20 17:23
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Hoje é dia da Fundação Calouste Gulbenkian receber a final da competição pela melhor aplicação
criada por jovens entre os 10 e os 18 anos para resolver problemas sociais.
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Fundação Calouste Gulbenkian recebe a final da competição pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, o Apps for Good
Final da maior competição de aplicações para mudar o mundo criadas por jovens, a Apps for Good, vai
decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, no próximo dia 20 de setembro. As 21 equipas de alunos
finalistas vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
(Apps) que solucionam problemas reais.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência.
CDI
O CDI (Centros de Inclusão Digital) nasceu no Brasil há 21 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é
uma das mais reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de
15 países. Lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que
está em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a
fazer um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca
de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps for Good, é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de
origem (Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo
maior país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos
Estados Unidos. Trata-se de 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 o
desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
Para o diretor executivo do CDI, João Baracho, "o Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas um fim, na resolução de
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problemas e de causas sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e mais sustentável". E,
acrescenta "o programa permite que os jovens se sintam capazes de mudar o mundo, uma vez que o
objetivo final é o desenvolvimento de apps que abordem um tema de desenvolvimento sustentável do
mundo em que vivemos".
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
19.09.2017
Virgínia Alves
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Fundação Calouste Gulbenkian recebe a final da competição pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, o Apps for Good
Final da maior competição de aplicações para mudar o mundo criadas por jovens, a Apps for Good, vai
decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, no próximo dia 20 de setembro. As 21 equipas de alunos
finalistas vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
(Apps) que solucionam problemas reais.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência.
CDI
O CDI (Centros de Inclusão Digital) nasceu no Brasil há 21 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é
uma das mais reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial, estando em mais de
15 países. Lançou há 5 anos um projeto educativo no Reino Unido a que chamou Apps for Good e que
está em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a Direcção-Geral da Educação convidou o CDI a
fazer um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente ano letivo (2016/17) já atingiram cerca
de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400 professores. Este programa já está incluído no
roadmap da DGE para o ensino tecnológico.
O Apps for Good, é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de
origem (Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo
maior país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos
Estados Unidos. Trata-se de 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 o
desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
Para o diretor executivo do CDI, João Baracho, "o Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e
empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas um fim, na resolução de
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problemas e de causas sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e mais sustentável". E,
acrescenta "o programa permite que os jovens se sintam capazes de mudar o mundo, uma vez que o
objetivo final é o desenvolvimento de apps que abordem um tema de desenvolvimento sustentável do
mundo em que vivemos".
O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, Siemens, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre
outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pela
Iniciativa Portugal Inovação Social.
19.09.2017
Virgínia Alves
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'Apps for Good': Podem as aplicações mudar o mundo?
Cátia Borrego
19:01
No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio será ainda entregue o Prémio
Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital às três jovens alunas
que mais se destacarem das equipas.
A Fundação Calouste Gulbenkian vai receber a grande final da maior competição pela melhor aplicação
criada por jovens para resolver problemas sociais. Na terceira edição do Apps for Good, que decorrerá
durante a tarde do próximo dia 20 de setembro, as 21 equipas de alunos finalistas vão demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência, entre outras. Continuar a ler
O evento final vai contar com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
Diretor-Geral da Educação, José Vítor Pedroso, da Vereadora da Educação da Câmara Municipal
Lisboa, Catarina Albergaria, estando igualmente presente Pedro Norton, Administrador Executivo
Fundação Calouste Gulbenkian e Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social. O júri que
avaliar as 21 aplicações finalistas será composto por elementos que representam os parceiros
programa.
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Cátia Borrego
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'Apps for Good': Podem as aplicações mudar o mundo?
Cátia Borrego
19:01
No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio será ainda entregue o Prémio
Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital às três jovens alunas
que mais se destacarem das equipas.
A Fundação Calouste Gulbenkian vai receber a grande final da maior competição pela melhor aplicação
criada por jovens para resolver problemas sociais. Na terceira edição do Apps for Good, que decorrerá
durante a tarde do próximo dia 20 de setembro, as 21 equipas de alunos finalistas vão demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência, entre outras. Continuar a ler
O evento final vai contar com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
Diretor-Geral da Educação, José Vítor Pedroso, da Vereadora da Educação da Câmara Municipal
Lisboa, Catarina Albergaria, estando igualmente presente Pedro Norton, Administrador Executivo
Fundação Calouste Gulbenkian e Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social. O júri que
avaliar as 21 aplicações finalistas será composto por elementos que representam os parceiros
programa.
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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 evento final para eleger as melhores aplicações
contará com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Na terceira edição do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde do próximo dia 20 de setembro,
as 21 equipas de alunos finalistas vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
O evento final contará com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do diretorGeral da Educação, José Vítor Pedroso, da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa,
Catarina Albergaria, Pedro Norton, administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, e Filipe
Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. O júri que irá avaliar as 21 aplicações finalistas será
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência, entre outras.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
18 Setembro, 2017
Link to Leaders
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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 evento final para eleger as melhores aplicações
contará com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Na terceira edição do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde do próximo dia 20 de setembro,
as 21 equipas de alunos finalistas vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam problemas reais.
O evento final contará com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do diretorGeral da Educação, José Vítor Pedroso, da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa,
Catarina Albergaria, Pedro Norton, administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, e Filipe
Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. O júri que irá avaliar as 21 aplicações finalistas será
composto por elementos que representam os parceiros do programa.
As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os três encontros regionais que se
realizaram em junho e em julho nos Açores, em Matosinhos e em Lisboa, e que contaram com a
presença de cerca de 140 equipas. No total serão atribuídos 8 prémios, uma vez que além do pódio
(1º, 2º e 3º prémios) será ainda entregue o Prémio Tecnológico, o Prémio do Público e o Prémio
Jovens Empreendedoras no Digital - Siemens - às três jovens alunas que mais se destacarem das
equipas.
Entre as aplicações que vão estar a discutir a grande final está a "Host Family", que permite que cada
pessoa tenha no seu smartphone todo o processo dos utentes das casas de acolhimento para que
possa ajudar de forma fácil e rápida, a "All About You", em que os adolescentes poderão receber
respostas a todas as dúvidas que tenham sobre a sexualidade, a "Recycle4Good", que informa sobre a
reciclagem e guia as pessoas no trajeto para os ecopontos, a "SOS Signal", a app que pretende ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência, entre outras.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
18 Setembro, 2017
Link to Leaders
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No próximo dia 20 de Setembro, a Fundação Calouste Gulbenkian recebe a cerimónia final do
movimento Apps for Good . A competição, que nasceu no Reino Unido, realiza-se pela terceira vez em
Portugal e desafia alunos com idades compreendidas entre os dez e os 18 anos a encarnarem o papel
de criadores e developers de aplicações móveis e de produtos orientados para a inovação social.
"Diz-se que a programação é tão importante hoje como há alguns anos era a necessidade de saber ler
e escrever". As palavras são de João Baracho, director executivo da CDI Portugal, uma organização
não-governamental orientada para o desenvolvimento social através das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) e a entidade responsável pelo Apps for Good em Portugal. "A iliteracia digital é o
analfabetismo dos nossos tempos", afirma o responsável, explicando: "se a programação é muito
importante para as crianças, nos escalões etários mais avançados a utilização da tecnologia como
meio de comunicação e sociabilização torna-se fundamental para a empregabilidade, para a integração
e evolução social e até para o combate ao isolamento".
É precisamente neste sentido que o concurso Apps for Good se realiza em mais de mil instituições de
ensino um pouco por todo o mundo, numa iniciativa anual que já alcançou, desde 2010, mais de 100
mil alunos.
O concurso oferece, com o apoio de conteúdos digitais e especialistas, as ferramentas que os alunos
necessitam para, em trabalho de grupo, desenvolverem aplicações móveis funcionais que devem dar
resposta a desafios relevantes do seu dia-a-dia. O trabalho desenvolvido pelos grupos de alunos
compreende todas as fases de desenvolvimento de um produto, do desenho da ideia aos modelos de
negócio a adoptar e à escolha de uma estratégia de marketing.
Para João Baracho, este é um desafio que direcciona os jovens para a "economia real" e que vem
"permitir trabalhar a motivação dos jovens, de forma a que estes valorizem mais o seu papel na
sociedade". E este é, também, um desafio que tem como objectivo participar na inovação social,
procurando respostas para vários tipos de problemas. "Afinal", conta o director da organização
responsável pelo concurso em Portugal, "os temas de desenvolvimento sustentável passam na sua
maior parte pela resolução de problemas locais, e a partilha desses problemas com os jovens permitelhes não só estarem conscientes dos temas, mas fundamentalmente preocupados em apresentar
soluções para a sua resolução".
O concurso é, ele próprio, fruto da inovação social, revelando-se "muito importante na implementação
de uma nova forma de encarar o processo educativo", fazendo uso da tecnologia "como forma de
inclusão social e digital". Apesar de não ser "somente um programa de ensino da programação, seduz
estudantes e professores para a utilização da tecnologia de forma simples e metódica" e "permite a
ligação da escola ao 'mundo real'", num processo de ensino em que o professor se afasta "do papel de
líder" e assume "o papel de facilitador". Em jeito de sumário daquilo que é o Apps for Good , João
Baracho conclui que o concurso permite a capacitação dos jovens, para que estes se sintam "capazes
de ser eles próprios a mudar o mundo em que vivem, uma vez que o objectivo final é o
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desenvolvimento de apps para smartphones ou tablets que abordem um tema de desenvolvimento
sustentável do mundo em que vivemos".
No edição de 2015/2016 do concurso, , desenvolvida por uma equipa de alunos da Escola Secundária
de Sacavém, com o objectivo de auxiliar os alunos do 9º ano de escolaridade a estudar para a
disciplina de Físico-Química. Na edição anterior, , uma app desenvolvida por alunos da Escola Básica e
Secundária de Santo António, no Barreiro, para ajudar aqueles que têm mais dificuldades em
comunicar. Para a edição de 2017/2018, as inscrições estão já a decorrer .
Frederico Raposo / Filipa Cardoso
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2017-09-13
No próximo dia 20 de Setembro, a Fundação Calouste Gulbenkian recebe a cerimónia final do
movimento Apps for Good . A competição, que nasceu no Reino Unido, realiza-se pela terceira vez em
Portugal e desafia alunos com idades compreendidas entre os dez e os 18 anos a encarnarem o papel
de criadores e developers de aplicações móveis e de produtos orientados para a inovação social.
"Diz-se que a programação é tão importante hoje como há alguns anos era a necessidade de saber ler
e escrever". As palavras são de João Baracho, director executivo da CDI Portugal, uma organização
não-governamental orientada para o desenvolvimento social através das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) e a entidade responsável pelo Apps for Good em Portugal. "A iliteracia digital é o
analfabetismo dos nossos tempos", afirma o responsável, explicando: "se a programação é muito
importante para as crianças, nos escalões etários mais avançados a utilização da tecnologia como
meio de comunicação e sociabilização torna-se fundamental para a empregabilidade, para a integração
e evolução social e até para o combate ao isolamento".
É precisamente neste sentido que o concurso Apps for Good se realiza em mais de mil instituições de
ensino um pouco por todo o mundo, numa iniciativa anual que já alcançou, desde 2010, mais de 100
mil alunos.
O concurso oferece, com o apoio de conteúdos digitais e especialistas, as ferramentas que os alunos
necessitam para, em trabalho de grupo, desenvolverem aplicações móveis funcionais que devem dar
resposta a desafios relevantes do seu dia-a-dia. O trabalho desenvolvido pelos grupos de alunos
compreende todas as fases de desenvolvimento de um produto, do desenho da ideia aos modelos de
negócio a adoptar e à escolha de uma estratégia de marketing.
Para João Baracho, este é um desafio que direcciona os jovens para a "economia real" e que vem
"permitir trabalhar a motivação dos jovens, de forma a que estes valorizem mais o seu papel na
sociedade". E este é, também, um desafio que tem como objectivo participar na inovação social,
procurando respostas para vários tipos de problemas. "Afinal", conta o director da organização
responsável pelo concurso em Portugal, "os temas de desenvolvimento sustentável passam na sua
maior parte pela resolução de problemas locais, e a partilha desses problemas com os jovens permitelhes não só estarem conscientes dos temas, mas fundamentalmente preocupados em apresentar
soluções para a sua resolução".
O concurso é, ele próprio, fruto da inovação social, revelando-se "muito importante na implementação
de uma nova forma de encarar o processo educativo", fazendo uso da tecnologia "como forma de
inclusão social e digital". Apesar de não ser "somente um programa de ensino da programação, seduz
estudantes e professores para a utilização da tecnologia de forma simples e metódica" e "permite a
ligação da escola ao 'mundo real'", num processo de ensino em que o professor se afasta "do papel de
líder" e assume "o papel de facilitador". Em jeito de sumário daquilo que é o Apps for Good , João
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Baracho conclui que o concurso permite a capacitação dos jovens, para que estes se sintam "capazes
de ser eles próprios a mudar o mundo em que vivem, uma vez que o objectivo final é o
desenvolvimento de apps para smartphones ou tablets que abordem um tema de desenvolvimento
sustentável do mundo em que vivemos".
No edição de 2015/2016 do concurso, , desenvolvida por uma equipa de alunos da Escola Secundária
de Sacavém, com o objectivo de auxiliar os alunos do 9º ano de escolaridade a estudar para a
disciplina de Físico-Química. Na edição anterior, , uma app desenvolvida por alunos da Escola Básica e
Secundária de Santo António, no Barreiro, para ajudar aqueles que têm mais dificuldades em
comunicar. Para a edição de 2017/2018, as inscrições estão já a decorrer .
Frederico Raposo / Filipa Cardoso
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Lisboa recebeu a maior competição
de aplicações para resolver problemas sociais
(:àmara Municipal de Lisboa
CML) recebeu a maior compeI ição de aplicações criada por jovens
para resolver os distintos problemas sociais. O programa App for
Good pretende que jovens utilizem
a tecnologia para mudar e resolver
problemas ligados com a sustentabilidade do mundo. O encontro
aconteceu no Pavilhão. Desportivo
do Casal Vistoso, com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa que
contou com a presença de vários
membros do executivo autárquico,

como a vereadora da Educação da
CML, Catarina Albergaria, e o diretor do Departamento de Educação
da CML, Paulo Agostinho, entre
muito mais.
Na competição, participavam equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos, onde demostravam o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias, as Apps
for Good, que solucionam problemas reias. Representa um novo
modelo educativo mais intuitivo,
colaborativo e prático através da

utilização da tecnologia. O objetivo
do programa é o desenvolvimento
para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do
mundo em que vivemos.
As escolas que participam devem
passar por duas fases: Encontro
Regionais, nas semifinais em que
todos os alunos são convidados
a fazer o seu pirch, e o evento
final, agendado para setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian,
onde são premiadas as melhores
soluções. ■
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Lisboa recebeu a maior competição
de aplicações para resolver problemas sociais
(:àmara Municipal de Lisboa
CML) recebeu a maior compeI ição de aplicações criada por jovens
para resolver os distintos problemas sociais. O programa App for
Good pretende que jovens utilizem
a tecnologia para mudar e resolver
problemas ligados com a sustentabilidade do mundo. O encontro
aconteceu no Pavilhão. Desportivo
do Casal Vistoso, com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa que
contou com a presença de vários
membros do executivo autárquico,

como a vereadora da Educação da
CML, Catarina Albergaria, e o diretor do Departamento de Educação
da CML, Paulo Agostinho, entre
muito mais.
Na competição, participavam equipas de jovens entre os 10 e os 18
anos, onde demostravam o trabalho
desenvolvido ao longo do ano letivo,
apresentando as suas ideias, as Apps
for Good, que solucionam problemas reias. Representa um novo
modelo educativo mais intuitivo,
colaborativo e prático através da

utilização da tecnologia. O objetivo
do programa é o desenvolvimento
para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do
mundo em que vivemos.
As escolas que participam devem
passar por duas fases: Encontro
Regionais, nas semifinais em que
todos os alunos são convidados
a fazer o seu pirch, e o evento
final, agendado para setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian,
onde são premiadas as melhores
soluções. ■
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Concurso de aplicações para smartphones e tablets
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Internet
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22/07/2017

URL: https://jornaldascaldas.com/Concurso_de_aplicacoes_para_smartphonesetablets

20-07-2017
Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha
Concurso de aplicações para smartphones e tablets
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa.
20-07-2017 |
Rodrigo Anjos e Tomás Barro vão à final nacional

Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps "Agenda Condução",
"Articulândia" e "Free Sports Oeste".
A aplicação "Articulândia" desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.

Vídeo

Audio
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Concurso de aplicações para smartphones e tablets
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22/07/2017

URL: https://jornaldascaldas.com/Concurso_de_aplicacoes_para_smartphonesetablets

20-07-2017
Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha
Concurso de aplicações para smartphones e tablets
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa.
20-07-2017 |
Rodrigo Anjos e Tomás Barro vão à final nacional

Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps "Agenda Condução",
"Articulândia" e "Free Sports Oeste".
A aplicação "Articulândia" desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.

Vídeo

Audio
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O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa
Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps “Agenda Condução”,
“Articulândia” e “Free Sports Oeste”.
A aplicação “Articulândia” desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.
20-07-2017
Jornal das Caldas - Edição Online

Página 317

A318

Concurso de aplicações para smartphones e tablets
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O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa
Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps “Agenda Condução”,
“Articulândia” e “Free Sports Oeste”.
A aplicação “Articulândia” desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.
20-07-2017
Jornal das Caldas - Edição Online
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Concurso de aplicações para smartphones e tablets
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O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa.
20-07-2017
Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps "Agenda Condução",
"Articulândia" e "Free Sports Oeste".
A aplicação "Articulândia" desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.
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Concurso de aplicações para smartphones e tablets
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URL: http://obidos.jornaldascaldas.com/Concurso_de_aplicacoes_para_smartphonesetablets

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha, esteve presente no
Encontro Regional Sul do Concurso Apps For Good - 3ª Edição 2016/2017, que decorreu no dia 4 de
julho, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso - Lisboa.
20-07-2017
Participaram no concurso três equipas, compostas por alunos do 3º ano do Curso Profissional de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que desenvolveram as apps "Agenda Condução",
"Articulândia" e "Free Sports Oeste".
A aplicação "Articulândia" desenvolvidas pelos alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de 40 a concurso, e no dia
20 de setembro estará na Final Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um movimento tecnológico educativo, com origem no Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento de apps, para smartphones ou tablets, que respondam a questões
relevantes do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores, parceiros e especialistas que,
durante um ano letivo, desenvolvem o seu projeto.

Página 320

A321

ID: 70591460

20-07-2017 | Economia

Tiragem: 38000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,00 x 14,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Alunos de Santarém finalistas do
concurso nacional "Apps for Good"
Estudantes do Curso Profissional
de Técnico de Multimédia da
Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado desenvolveram um
livro interactivo, destinado
a alunos do 2° ciclo, cujo
tema aborda a temática da
segurança na internet.
Mónica Marona e João Rosado não são
filhos de peixe mas mostram que já sabem
nadar. Aos 20 anos e a frequentar o 12.°
ano do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia da Escola Secundária Dr. Ginesta] Machado, em Santarém, são os criadores da aplicação "Pensa Antes de Publicar", um dos nove projectos finalistas, e
único da região, que integrará o encontro
nacional da 3.' ediçào do programa "Apps
for Good" que decorre a 20 de Setembro
na Fundação Calouste Gulbenkian.
O encontro que ditou o apuramento da
equipa escalabitana contou com 56 escolas da região centro do país, entre elas algumas da região, tendo estado representados também o Agrupamento de Escolas

de Alcanena, o Agrupamento de Escolas
Fernando Casimiro Pereira da Silva (Rio
Maior), o Agrupamento de Escolas Sá da
Bandeira (Santarém) e o Agrupamento de
Escolas Gil Paes (Torres Novas).
Orientado pela professora Clara Ferreira, o projecto destes alunos consistiu na
produção de um livro interactivo, através

de realidade aumentada, para incentivar
a leitura nos alunos do 2.° ciclo do ensino básico, cujo tema aborda a temática
da segurança na internet, já que, refere
Clara Ferreira, "é por estas idades que as
crianças recebem os seus primeiros smartphones".
João Rosado confessa que foi a colega

Mónica Marona que teve a ideia de participar e, como ela precisava de ajuda, juntou-se a ela. Se a escolha do tema não demorou muito, já o desenvolvimento da
aplicação durou o ano lectivo todo e continua ainda a ser aperfeiçoado. Inicialmente, a professora orientadora recebeu formação para garantir um acompanhamento eficaz aos alunos, posteriormente os
mentores tecnológicos visitaram as escolas e acompanharam o trabalho dos mesmos, podendo os alunos colocar dúvidas e
dar feedback dos seus projectos e ideias.
Entre as dificuldades sentidas, os jovens apontam a parte da programação,
pois não tinham conhecimentos, mas admitem que com a ajuda da professora "tudo foi superado". Nem Mónica nem João
estavam à espera de saírem finalistas deste encontro regional. Agora, dizem, "o
nosso objectivo é darmos o nosso melhor
e depois vermos o que dá".
Promovido pelo Centro de Inclusão
Digital (CD') Portugal, uma organização
sem fins lucrativos que tem como lema
"transformando vidas através da tecnologia", neste concurso participam alunos e
professores, reunidos em equipas para trabalharem num projecto específico que se
transforma no veículo para aprender a desenvolver tecnologia. A iniciativa nasceu
no Reino Unido há quatro anos e conta
actualmente em Portugal com a participação de 104 escolas.
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Alunos de Santarém finalistas do
concurso nacional "Apps for Good"
Estudantes do Curso Profissional
de Técnico de Multimédia da
Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado desenvolveram um
livro interactivo, destinado
a alunos do 2° ciclo, cujo
tema aborda a temática da
segurança na internet.
Mónica Marona e João Rosado não são
filhos de peixe mas mostram que já sabem
nadar. Aos 20 anos e a frequentar o 12.°
ano do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia da Escola Secundária Dr. Ginesta] Machado, em Santarém, são os criadores da aplicação "Pensa Antes de Publicar", um dos nove projectos finalistas, e
único da região, que integrará o encontro
nacional da 3.' ediçào do programa "Apps
for Good" que decorre a 20 de Setembro
na Fundação Calouste Gulbenkian.
O encontro que ditou o apuramento da
equipa escalabitana contou com 56 escolas da região centro do país, entre elas algumas da região, tendo estado representados também o Agrupamento de Escolas

de Alcanena, o Agrupamento de Escolas
Fernando Casimiro Pereira da Silva (Rio
Maior), o Agrupamento de Escolas Sá da
Bandeira (Santarém) e o Agrupamento de
Escolas Gil Paes (Torres Novas).
Orientado pela professora Clara Ferreira, o projecto destes alunos consistiu na
produção de um livro interactivo, através

de realidade aumentada, para incentivar
a leitura nos alunos do 2.° ciclo do ensino básico, cujo tema aborda a temática
da segurança na internet, já que, refere
Clara Ferreira, "é por estas idades que as
crianças recebem os seus primeiros smartphones".
João Rosado confessa que foi a colega

Mónica Marona que teve a ideia de participar e, como ela precisava de ajuda, juntou-se a ela. Se a escolha do tema não demorou muito, já o desenvolvimento da
aplicação durou o ano lectivo todo e continua ainda a ser aperfeiçoado. Inicialmente, a professora orientadora recebeu formação para garantir um acompanhamento eficaz aos alunos, posteriormente os
mentores tecnológicos visitaram as escolas e acompanharam o trabalho dos mesmos, podendo os alunos colocar dúvidas e
dar feedback dos seus projectos e ideias.
Entre as dificuldades sentidas, os jovens apontam a parte da programação,
pois não tinham conhecimentos, mas admitem que com a ajuda da professora "tudo foi superado". Nem Mónica nem João
estavam à espera de saírem finalistas deste encontro regional. Agora, dizem, "o
nosso objectivo é darmos o nosso melhor
e depois vermos o que dá".
Promovido pelo Centro de Inclusão
Digital (CD') Portugal, uma organização
sem fins lucrativos que tem como lema
"transformando vidas através da tecnologia", neste concurso participam alunos e
professores, reunidos em equipas para trabalharem num projecto específico que se
transforma no veículo para aprender a desenvolver tecnologia. A iniciativa nasceu
no Reino Unido há quatro anos e conta
actualmente em Portugal com a participação de 104 escolas.
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,83 x 12,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ginestal Machado soma e segue na 3.ª
edição do Programa Apps for Good
Livro interativo valeu
aos alunos do curso
multimédia o carimbo
para a final do programa
educativo tecnológico.
PROJECTO Os alunos da Escola
Secundária Ginestal Machado
foram apurados para o grupo de
ﬁnalistas nacionais da 3.ª edição
do Programa Apps for Good. Promovido pelo CDI Portugal, ONG
considerada uma das 100 melhores
do mundo, o programa realizou
no passado dia 4 de julho em Lisboa um encontro regional com a
presença de 54 escolas da região
“centro” com os respetivos projetos
e ideias no âmbito da educação
digital, tendo sido selecionadas
apenas 9 ﬁnalistas.
Os alunos Mónica Marona e João
Rosado do Curso Proﬁssional de
Técnico de Multimédia da Escola
Sec. Dr. Ginestal Machado, orienta-

dos pela Professora Clara Ferreira,
foram merecedores do título de
“Finalista”. O projeto destes alunos
consistiu na produção de um livro
interativo (através de realidade
aumentada), para incentivar a
leitura nos alunos do 2.º Ciclo do
ensino básico, cujo tema aborda
a temática da segurança na Internet, já que é por volta dessa idade
que as crianças recebem os seus

primeiros smartphones. A aplicação dos alunos está disponível na
Google Play. O Apps for Good é um
programa educativo tecnológico
que tem por objetivo investir na
capacitação de jovens em áreas
como a “resolução de problemas” e
empreendedorismo digital. Tendo
ainda como ﬁnalidade preparar os
jovens para as demandas atuais e
futuras da carreira proﬁssional.
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Ginestal Machado soma e segue na 3.ª
edição do Programa Apps for Good
Livro interativo valeu
aos alunos do curso
multimédia o carimbo
para a final do programa
educativo tecnológico.
PROJECTO Os alunos da Escola
Secundária Ginestal Machado
foram apurados para o grupo de
ﬁnalistas nacionais da 3.ª edição
do Programa Apps for Good. Promovido pelo CDI Portugal, ONG
considerada uma das 100 melhores
do mundo, o programa realizou
no passado dia 4 de julho em Lisboa um encontro regional com a
presença de 54 escolas da região
“centro” com os respetivos projetos
e ideias no âmbito da educação
digital, tendo sido selecionadas
apenas 9 ﬁnalistas.
Os alunos Mónica Marona e João
Rosado do Curso Proﬁssional de
Técnico de Multimédia da Escola
Sec. Dr. Ginestal Machado, orienta-

dos pela Professora Clara Ferreira,
foram merecedores do título de
“Finalista”. O projeto destes alunos
consistiu na produção de um livro
interativo (através de realidade
aumentada), para incentivar a
leitura nos alunos do 2.º Ciclo do
ensino básico, cujo tema aborda
a temática da segurança na Internet, já que é por volta dessa idade
que as crianças recebem os seus

primeiros smartphones. A aplicação dos alunos está disponível na
Google Play. O Apps for Good é um
programa educativo tecnológico
que tem por objetivo investir na
capacitação de jovens em áreas
como a “resolução de problemas” e
empreendedorismo digital. Tendo
ainda como ﬁnalidade preparar os
jovens para as demandas atuais e
futuras da carreira proﬁssional.
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Concurso de aplicações
para smartphones e tablets

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro,
das Caldas da Rainha, esteve presente no Encontro
Regional Sul do Concurso
Apps For Good – 3ª Edição
2016/2017, que decorreu no
dia 4 de julho, no Pavilhão
Desportivo do Casal Vistoso
– Lisboa.
Participaram no concurso
três equipas, compostas por
alunos do 3º ano do Curso
Profissional de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos, que desenvolveram as apps “Agenda
Condução”, “Articulândia”
e “Free Sports Oeste”.
A aplicação “Articulândia” desenvolvidas pelos
alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de
40 a concurso, e no dia 20
de setembro estará na Final
Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um

Rodrigo Anjos e Tomás Barro vão à final nacional
movimento
tecnológico
educativo, com origem no
Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento
de apps, para smartphones ou tablets, que respon-

dam a questões relevantes
do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores,
parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo,
desenvolvem o seu projeto.
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Concurso de aplicações
para smartphones e tablets

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro,
das Caldas da Rainha, esteve presente no Encontro
Regional Sul do Concurso
Apps For Good – 3ª Edição
2016/2017, que decorreu no
dia 4 de julho, no Pavilhão
Desportivo do Casal Vistoso
– Lisboa.
Participaram no concurso
três equipas, compostas por
alunos do 3º ano do Curso
Profissional de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos, que desenvolveram as apps “Agenda
Condução”, “Articulândia”
e “Free Sports Oeste”.
A aplicação “Articulândia” desenvolvidas pelos
alunos Rodrigo Anjos e Tomás Barro, supervisionada
pela professora Carla Jesus, foi uma das nove selecionadas, entre as cerca de
40 a concurso, e no dia 20
de setembro estará na Final
Nacional, na Fundação Calouste Gulbenkian.
O Apps For Good é um

Rodrigo Anjos e Tomás Barro vão à final nacional
movimento
tecnológico
educativo, com origem no
Reino Unido, que tem como
objetivo o desenvolvimento
de apps, para smartphones ou tablets, que respon-

dam a questões relevantes
do dia a dia. Envolve centenas de alunos, professores,
parceiros e especialistas
que, durante um ano letivo,
desenvolvem o seu projeto.
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Santarém- Alunos da Ginestal Machado somam e seguem no Programa Apps for Good
- O Ribatejo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Ribatejo Online (O)

Data Publicação:

19/07/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3dedd002

Os alunos da Escola Secundária Ginestal Machado foram apurados para o grupo de finalistas nacionais
da 3.ª edição do Programa Apps for Good. Promovido pelo CDI Portugal, ONG considerada uma das
100 melhores do mundo, o programa realizou no passado dia 4 de julho em Lisboa um encontro
regional com a presença de 54 escolas da região "centro" com os respetivos projetos e ideias no
âmbito da educação digital, tendo sido selecionadas apenas 9 finalistas.
Os alunos Mónica Marona e João Rosado do Curso Profissional de Técnico de Multimédia da Escola Sec.
Dr. Ginestal Machado, orientados pela Professora Clara Ferreira, foram merecedores do título de
"Finalista". O projeto destes alunos consistiu na produção de um livro interativo (através de realidade
aumentada), para incentivar a leitura nos alunos do 2.º Ciclo do ensino básico, cujo tema aborda a
temática da segurança na Internet, já que é por volta dessa idade que as crianças recebem os seus
primeiros smartphones. A aplicação dos alunos está disponível na Google Play. O Apps for Good é um
programa educativo tecnológico que tem por objetivo investir na capacitação de jovens em áreas
como a "resolução de problemas" e empreendedorismo digital. Tendo ainda como finalidade preparar
os jovens para as demandas atuais e futuras da carreira profissional.
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Santarém- Alunos da Ginestal Machado somam e seguem no Programa Apps for Good
- O Ribatejo
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Ribatejo Online (O)

Data Publicação:

19/07/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3dedd002

Os alunos da Escola Secundária Ginestal Machado foram apurados para o grupo de finalistas nacionais
da 3.ª edição do Programa Apps for Good. Promovido pelo CDI Portugal, ONG considerada uma das
100 melhores do mundo, o programa realizou no passado dia 4 de julho em Lisboa um encontro
regional com a presença de 54 escolas da região "centro" com os respetivos projetos e ideias no
âmbito da educação digital, tendo sido selecionadas apenas 9 finalistas.
Os alunos Mónica Marona e João Rosado do Curso Profissional de Técnico de Multimédia da Escola Sec.
Dr. Ginestal Machado, orientados pela Professora Clara Ferreira, foram merecedores do título de
"Finalista". O projeto destes alunos consistiu na produção de um livro interativo (através de realidade
aumentada), para incentivar a leitura nos alunos do 2.º Ciclo do ensino básico, cujo tema aborda a
temática da segurança na Internet, já que é por volta dessa idade que as crianças recebem os seus
primeiros smartphones. A aplicação dos alunos está disponível na Google Play. O Apps for Good é um
programa educativo tecnológico que tem por objetivo investir na capacitação de jovens em áreas
como a "resolução de problemas" e empreendedorismo digital. Tendo ainda como finalidade preparar
os jovens para as demandas atuais e futuras da carreira profissional.
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05-07-2017 14:01

"Apps for Good"
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8a333f08-f636-41ba-997f6762dda2dcde&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

As aplicações para telemóveis comandam cada vez mais o nosso dia a dia e muitas são desenvolvidas
por jovens que participaram agora na maior competição do género em Portugal. Entre os finalistas há,
por exemplo, uma aplicação que permite melhorar a ajuda aos sem-abrigo.
Declarações de Matilde Buisel, CDI Portugal; Filipe Almeida, Diretor da Portugal Inovação Social.
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"Apps for Good"
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac02e507-b4cc-4b0c-ac0c78de91c7b37b&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

As aplicações para telemóveis comandam cada vez mais o nosso dia a dia e muitas são desenvolvidas
por jovens que participaram agora na maior competição do género em Portugal. Entre os finalistas há,
por exemplo, uma aplicação que permite melhorar a ajuda aos sem-abrigo.
Declarações de Matilde Buisel, CDI Portugal; Filipe Almeida, Diretor da Portugal Inovação Social.
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Competição de apps para mudar o mundo já tem finalistas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo Tek Online

Data Publicação:

05/07/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20558974

A mais recente edição da iniciativa para jovens Apps for Good já elegeu as aplicações finalistas,
destinadas a ajudar a resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo atual
Esta terça-feira aquele que foi o terceiro e último encontro regional da competição Apps for Good
serviu para que os jovens participantes, entre os 10 e os 18 anos, demonstrassem as aplicações em
que estiveram a trabalhar durante todo o ano letivo, em sessões de pitch.
As escolhas acabaram por recair em nove projetos: Pensa Antes de Publicar, da Escola Secundária Dr.
Ginestal Machado, Articulândia, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Workshop Islamismo,
da International School of Palmela, SOS Signal, do Instituto dos Pupilos do Exército, Sport For All, da
Escola Básica Nun'Álvares, PT Halal, da Internacional School of Palmela, a Homeless Care, da Escola
Secundária João de Barros, a GESto, da Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, e a SOS Idosos,
da CED Nossa Senhora da Conceição foram as apps finalistas.
Durante o ano letivo os professores e os alunos tiveram acesso a conteúdos online com uma
metodologia de projeto de cinco passos. Para apoiar o desenvolvimento do projeto, todos os
participantes podem recorrer a uma rede de especialistas online que estão disponíveis para prestar
apoio e esclarecimento de dúvidas.
No final do projeto, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
Continuar a ler
O movimento Apps for Good foi lançado há cinco anos pelo CDI e desde sempre que o objetivo foi
seduzir jovens e professores a utilizarem a tecnologia para resolver problemas, "propondo assim um
novo modelo educativo, mais intuitivo, colaborativo e prático".
O objetivo é que as apps desenvolvidas para smartphone e tablet possam ajudar a resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo atual em que vivemos.
Partilhar
Partilhar
Partilhar
5 jul 2017
Casa dos Bits
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Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo Tek Online

Data Publicação:

05/07/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20558974

A mais recente edição da iniciativa para jovens Apps for Good já elegeu as aplicações finalistas,
destinadas a ajudar a resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo atual
Esta terça-feira aquele que foi o terceiro e último encontro regional da competição Apps for Good
serviu para que os jovens participantes, entre os 10 e os 18 anos, demonstrassem as aplicações em
que estiveram a trabalhar durante todo o ano letivo, em sessões de pitch.
As escolhas acabaram por recair em nove projetos: Pensa Antes de Publicar, da Escola Secundária Dr.
Ginestal Machado, Articulândia, da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Workshop Islamismo,
da International School of Palmela, SOS Signal, do Instituto dos Pupilos do Exército, Sport For All, da
Escola Básica Nun'Álvares, PT Halal, da Internacional School of Palmela, a Homeless Care, da Escola
Secundária João de Barros, a GESto, da Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, e a SOS Idosos,
da CED Nossa Senhora da Conceição foram as apps finalistas.
Durante o ano letivo os professores e os alunos tiveram acesso a conteúdos online com uma
metodologia de projeto de cinco passos. Para apoiar o desenvolvimento do projeto, todos os
participantes podem recorrer a uma rede de especialistas online que estão disponíveis para prestar
apoio e esclarecimento de dúvidas.
No final do projeto, as escolas podem optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
Continuar a ler
O movimento Apps for Good foi lançado há cinco anos pelo CDI e desde sempre que o objetivo foi
seduzir jovens e professores a utilizarem a tecnologia para resolver problemas, "propondo assim um
novo modelo educativo, mais intuitivo, colaborativo e prático".
O objetivo é que as apps desenvolvidas para smartphone e tablet possam ajudar a resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo atual em que vivemos.
Partilhar
Partilhar
Partilhar
5 jul 2017
Casa dos Bits
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Conhecidos os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas
por jovens
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Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6093e4a

País
Conhecidos os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas por jovens
05.07.2017 15h35
Os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas por jovens já são conhecidos.
O "Apps for Good" é um projeto que envolve os jovens e a tecnologia na resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A final está marcada para setembro,
na Fundação Calouste Gulbenkian.
05.07.2017 15h35
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Conhecidos os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas
por jovens
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Data Publicação:

05/07/2017
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País
Conhecidos os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas por jovens
05.07.2017 15h35
Os finalistas da maior competição nacional de aplicações desenvolvidas por jovens já são conhecidos.
O "Apps for Good" é um projeto que envolve os jovens e a tecnologia na resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos. A final está marcada para setembro,
na Fundação Calouste Gulbenkian.
05.07.2017 15h35
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Lisboa recebe maior competição de aplicações criadas por jovens para resolver
problemas sociais
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Cátia Marques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36684260

Lisboa recebe maior competição de aplicações criadas por jovens para resolver problemas sociais
Cátia Marques
04 Jul 2017
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como a vereadora da Educação da Câmara, Catarina Albergaria, e o
diretor do Departamento de Educação da Câmara, Paulo Agostinho, estando igualmente presente João
Carlos Sousa, diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), Maria João Horta e
António Silva, da Direção Geral da Educação, e Filipe Almeida, presidente do Portugal Inovação Social.
Estará também presente Guilherme Collares Pereira, diretor da Fundação EDP, Luís Jerónimo, da
Fundação Calouste Gulbenkian, Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de
Informática, e Manuela Pinto, da Direção da Associação Nacional de Professores de Inglês.
O Apps for Good é um programa lançado há cinco anos pelo CDI, uma Organização NãoGovernamental, que tem como objetivo o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos. Continuar a ler
A operacionalização do projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores e alunos têm acesso a
conteúdos online com uma metodologia de projeto de cinco 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.
Nestes encontros as equipas fazem um pitch de cerca de três minutos a um júri constituído por
representantes de diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de se apresentar a
publico num Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público. São ainda
selecionadas 21 equipas que estarão presentes no evento final agendado para setembro na Fundação
Calouste Gulbenkian.
Esta terceira edição já passou pelos Açores, a 23 de junho e em Matosinhos, no passado dia 27 de
junho.
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Apps for Good conta com vários parceiros, como a Siemens, Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa, e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pelo Iniciativa Portugal Inovação Social.
Tags
Câmara Municipal de Lisboaensinoinovaçãoprojeto Apps for Good
2017-07-04 11:43:02+00:00
Cátia Marques
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Lisboa recebe maior competição de aplicações criadas por jovens para resolver
problemas sociais
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Lisboa recebe maior competição de aplicações criadas por jovens para resolver problemas sociais
Cátia Marques
04 Jul 2017
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como a vereadora da Educação da Câmara, Catarina Albergaria, e o
diretor do Departamento de Educação da Câmara, Paulo Agostinho, estando igualmente presente João
Carlos Sousa, diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), Maria João Horta e
António Silva, da Direção Geral da Educação, e Filipe Almeida, presidente do Portugal Inovação Social.
Estará também presente Guilherme Collares Pereira, diretor da Fundação EDP, Luís Jerónimo, da
Fundação Calouste Gulbenkian, Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de
Informática, e Manuela Pinto, da Direção da Associação Nacional de Professores de Inglês.
O Apps for Good é um programa lançado há cinco anos pelo CDI, uma Organização NãoGovernamental, que tem como objetivo o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos. Continuar a ler
A operacionalização do projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores e alunos têm acesso a
conteúdos online com uma metodologia de projeto de cinco 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.
Nestes encontros as equipas fazem um pitch de cerca de três minutos a um júri constituído por
representantes de diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de se apresentar a
publico num Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público. São ainda
selecionadas 21 equipas que estarão presentes no evento final agendado para setembro na Fundação
Calouste Gulbenkian.
Esta terceira edição já passou pelos Açores, a 23 de junho e em Matosinhos, no passado dia 27 de
junho.
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Apps for Good conta com vários parceiros, como a Siemens, Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian,
Synopsys, Fundação PT, entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa, e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês. Este
programa é ainda financiado pelo Iniciativa Portugal Inovação Social.
Tags
Câmara Municipal de Lisboaensinoinovaçãoprojeto Apps for Good
2017-07-04 11:43:02+00:00
Cátia Marques
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Câmara Municipal de Lisboa recebe a maior competição de aplicações para mudar o mundo
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico. Lançado há cinco anos pelo CDI, 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.
A operacionalização do projeto 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.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17
vão a concurso 140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Partilhar
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
2017-07-04 15:40:39+01:00
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Câmara Municipal de Lisboa recebe a maior competição de aplicações para mudar o mundo
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico. Lançado há cinco anos pelo CDI, 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.
A operacionalização do projeto 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.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17
vão a concurso 140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Partilhar
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
2017-07-04 15:40:39+01:00

Página 340

A341

Lisboa recebe a maior competição de apps para mudar o mundo criadas por jovens

Tipo Meio:

Internet

Meio:

PT Jornal Online

Data Publicação:

04/07/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1b52650

Local
Por Redação
04 Julho 2017 - 13:15
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 de hoje tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico,da Fundação Calouste Gulbenkian, da Equipa de Recursos e
Tecnologias Educativas (ERTE), da Direção Geral da Educação, do Portugal Inovação Social, da
Fundação EDP, da Associação Nacional de Professores de Informática, e da Associação Nacional de
Professores de Inglês.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto,
as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas fases: Encontros
Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu Pitch
- e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17 vão a concurso
140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Tue, 04 Jul 2017 14:15:23 +0200
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Por Redação
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A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 de hoje tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico,da Fundação Calouste Gulbenkian, da Equipa de Recursos e
Tecnologias Educativas (ERTE), da Direção Geral da Educação, do Portugal Inovação Social, da
Fundação EDP, da Associação Nacional de Professores de Informática, e da Associação Nacional de
Professores de Inglês.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto,
as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas fases: Encontros
Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu Pitch
- e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17 vão a concurso
140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Tue, 04 Jul 2017 14:15:23 +0200
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Escrito por João Fernandes a 4 Jul. 2017
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 de hoje tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como a Vereadora da Educação da Câmara, Catarina Albergaria, e o
Diretor do Departamento de Educação da Câmara, Paulo Agostinho, estando igualmente presente João
Carlos Sousa, Diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), Maria João Horta e
António Silva, da Direção Geral da Educação, e Filipe Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social.
Estará também presente Guilherme Collares Pereira, Diretor da Fundação EDP, Luís Jerónimo, da
Fundação Calouste Gulbenkian, Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de
Informática, e Manuela Pinto, da Direção da Associação Nacional de Professores de Inglês.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu Pitch - e Evento
Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17 vão a concurso 140 ideias
de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
João Fernandes
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Escrito por João Fernandes a 4 Jul. 2017
A cidade de Lisboa é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. No terceiro e último encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
esta tarde no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, 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 de hoje tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como a Vereadora da Educação da Câmara, Catarina Albergaria, e o
Diretor do Departamento de Educação da Câmara, Paulo Agostinho, estando igualmente presente João
Carlos Sousa, Diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), Maria João Horta e
António Silva, da Direção Geral da Educação, e Filipe Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social.
Estará também presente Guilherme Collares Pereira, Diretor da Fundação EDP, Luís Jerónimo, da
Fundação Calouste Gulbenkian, Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de
Informática, e Manuela Pinto, da Direção da Associação Nacional de Professores de Inglês.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular. No final do projeto, as escolas
poderão optar por participar na competição que está dividida em duas fases: Encontros Regionais semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu Pitch - e Evento
Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17 vão a concurso 140 ideias
de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
João Fernandes
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"APPs for Good"
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O presente e o futuro passam cada vez mais pelas novas tecnologias, sobretudo, as aplicações. Os
alunos de cerca de 100 escolas estão a participar na maior competição nacional do género que decorre
em Matosinhos.
Declarações de João Baracha, organização "APPs for Good".
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O presente e o futuro passam cada vez mais pelas novas tecnologias, sobretudo, as aplicações. Os
alunos de cerca de 100 escolas estão a participar na maior competição nacional do género que decorre
em Matosinhos.
Declarações de João Baracha, organização "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.
Versão para impressão
por redação
Este ano Portugal receberá 21 milhões de turistas, o valor mais elevado de sempre, e será
fundamental assegurar que todas estas pessoas conseguem viajar nas cidades e para além delas. A
Uber definiu um programa para contribuir com um conjunto de soluções adaptadas aos desafios que
os meses de verão colocarão a` mobilidade turística.
Expansão da cobertura da Uber no Algarve
O programa contará com uma expansão da cobertura na região do Algarve - um dos principais
destinos de férias na Europa - permitindo uma opção segura e fiável de mobilidade por todo o litoral
algarvio: de Sagres a Vila Real de Santo António . Os utilizadores podem optar por dois tipos de
serviços de acordo com as suas necessidades: uberX, a opção mais económica, e o uberXL, uma
opção de viagem para seis passageiros.
A aplicação irá ainda integrar sugestões de locais a visitar para que os turistas possam descobrir ainda
mais o Algarve. Esta funcionalidade estará disponível na aplicação a partir de dia 3 de julho, um
projeto-piloto que a Uber pretende alargar a outros pontos do país.
uberPOOL em Lisboa durante o mês de julho
O uberPOOL estará disponível de 4 e 31 de julho em Lisboa. O serviço que permite que pessoas que se
desloquem na mesma direção e ao mesmo tempo possam partilhar a viagem em tempo real, pagando
menos pela sua deslocação, irá contribuir para dar resposta aos desafios que grandes eventos como os
Festivais de Verão colocam a` mobilidade na cidade. O uberPOOL está atualmente disponível apenas
nas maiores cidades onde a Uber opera, como Paris e Londres. Em Lisboa, o uberPOOL terá sempre
um desconto de 25% face a` mesma deslocação em uberX e o preço será apresentado de antemão ao
utilizador - logo, não sofre alterações de acordo com o tempo e distância da viagem
O Diretor-Geral da Uber em Portugal afirmou que "A Uber tem contribuído para que parte dos turistas
que nos visitam tenham uma boa experiência. Este verão queremos fazer mais: queremos ajudar a
que quem nos visita possa experimentar uma praia diferente, ou um restaurante mais longe do seu
hotel; queremos contribuir para que mais pessoas possam viajar em menos carros em momentos
como os Festivais de Verão, que colocarão grandes desafios a` mobilidade nas cidades". Rui Bento
reforçou ainda que a abordagem da empresa está alinhada "com a estratégia do governo em fazer
crescer o setor do turismo em 40% nos próximos dez anos".
No último ano mais de 750 mil turistas estrangeiros abriram a aplicação Uber para viajar em Portugal,
e chegaram de 81 países - da Nova Zelândia a` frica do Sul, da Indonésia ao Uruguai, do Myanmar
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ao Paquistão. Em Portugal a aplicação da Uber já foi descarregada cerca de um milhão de vezes desde
que opera no país.
2 mins atrás
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Jovens participam na maior competição nacional de aplicações
29.06.2017 15h44
O presente e o futuro passam cada vez mais pelas novas tecnologias, sobretudo as aplicações. Alunos
de cerca de 100 escolas estão a participar na terceira edição da Apps For Good, a maior competição
nacional de aplicações desenvolvidas por jovens, que decorre em Matosinhos.
29.06.2017 15h44
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Alunos do 8º ano da escola secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, desenvolveram
aplicações para telemóvel no âmbito do "APPs for Good".
Declarações de João Baracho, CDI Portugal.

Repetições: RTP 3 - Telejornal Açores , 2017-06-27 05:33
RTP Açores - Telejornal Açores , 2017-06-27 05:32
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Alunos do 8º ano da escola secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, desenvolveram
aplicações para telemóvel no âmbito do "APPs for Good".
Declarações de João Baracho, CDI Portugal.
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Aplicações para mudar o mundo criadas por jovens vão estar em competição
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Matosinhos é palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais, no encontro regional do Apps for Good
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, em Matosinhos, que é
palco, dia 27 de junho, da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais.
É o segundo encontro regional do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde na Escola EB Eng.
Fernando Pinto de Oliveira, e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e com a
presença de vários membros do governo autárquico, como o Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, Eduardo Nunes Rodrigues e Pinheiro, da Vereadora da Juventude e Ação Social, Maria De
Lurdes Queirós, estando igualmente presente o Diretor da Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira,
Dr. Jorge Sequeira, o Diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), João Carlos
Sousa, em representação da Direção Geral da Educação.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo,
2016/17 vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
Edição
Na terceira edição da Apps for Good que se realiza este ano, estão previstos três encontros (23 de
junho nos Açores, 27 de junho em Matosinhos e 4 de julho em Lisboa) que contarão com a presença
de cerca de 140 equipas.
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Nestes encontros as equipas fazem um pitch de 3 minutos a um júri constituído por representantes de
diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de se apresentar a publico num
Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público.São ainda selecionadas 21
equipas que estarão presentes no Evento Final agendado para setembro na Fundação Calouste
Gulbenkian.
A Apps for Good conta com vários parceiros, como a Siemens, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, Synopsys, Fundação PT, SAP, DNS.pt, REN, SIVA, entre outros, mas também parceiros
institucionais, como a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de
Informática, a APDC, a Educom, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e a Associação
Portuguesa de Professores de Inglês. Este programa é ainda financiado pelo Iniciativa Portugal
Inovação Social.
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.
27.06.2017
[Additional Text]:
As equipas fazem um pitch de 3 minutos a um júri constituído por representantes de diversas
empresas
São selecionadas 21 equipas que estarão presentes no Evento Final agendado para setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian.
João Baracho - Diretor Executivo do CDI, acredita que este programa desenvolve a capacidade criativa
e empreendedora
As equipas fazem um pitch de 3 minutos a um júri constituído por representantes de diversas
empresas
São selecionadas 21 equipas que estarão presentes no Evento Final agendado para setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian.
João Baracho - Diretor Executivo do CDI, acredita que este programa desenvolve a capacidade criativa
e empreendedora
Virgínia Alves
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Matosinhos procura melhor aplicação desenvolvida por jovens para resolver problemas sociais
Cátia Marques
27 Jun 2017
O Apps for Good é um programa lançado há cinco anos pelo CDI, uma Organização NãoGovernamental, que tem como objetivo o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em
que vivemos.
A cidade de Matosinhos é hoje palco da maior competição pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais. No segundo encontro regional do Apps for Good, que decorrerá
durante a tarde na Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira, as 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.
Nesta terceira edição estão previstos três encontros (23 de junho nos Açores, 27 de junho em
Matosinhos e 4 de julho em Lisboa) que contarão com a presença de cerca de 140 equipas. Nestes
encontros as equipas fazem um pitch de cerca de 3 minutos a um júri constituído por representantes
de diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de se apresentar a publico num
Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público. São ainda selecionadas 21
equipas que estarão presentes no evento final agendado para setembro na Fundação Calouste
Gulbenkian.
O encontro tem o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e contará com a presença de vários
membros do governo autárquico, como o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Eduardo
Nunes Rodrigues e Pinheiro, da vereadora da Juventude e Ação Social, Maria De Lurdes Queirós,
estando igualmente presente o diretor da Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira, Jorge Sequeira, o
diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), João Carlos Sousa, em representação
da Direção Geral da Educação. Continuar a ler
A Apps for Good conta com vários parceiros, como a Siemens, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, Synopsys, Fundação PT, entre outros, mas também parceiros institucionais, como a
Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom,
o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e a Associação Portuguesa de Professores de
Inglês. Este programa é ainda financiado pelo Iniciativa Portugal Inovação Social.
O Apps For Good é um projeto de dimensão internacional com a maior concentração no país de origem
(Reino Unido), mas com pilotos a desenvolverem-se em diversos países. Portugal é o segundo maior
país em número de escolas, alunos e professores, logo seguido do Estado do Arkansas nos Estados
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Unidos. O projeto Apps for Good está em cerca de 1000 escolas públicas. Em Portugal, a DirecçãoGeral da Educação convidou o CDI a fazer um piloto em 2014/15 com 20 escolas e até ao presente
ano letivo (2016/17) já atingiram cerca de 180 escolas, envolvendo cerca de 3266 alunos e 400
professores.
Programa:
Dia: 27 de junho de 2017
Local: Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira. Rua Sol Poente, 4450 Leça da Palmeira (Matosinhos)
Agenda:
12h30 - Boas Vindas às equipas de alunos e professores
14h00 - Pitch
15h30 - Marketplace
17h10 - Anúncio dos Finalistas
17h40 - Encerramento
Tags
Câmara Municipal de MatosinhosensinoinovaçãoMatosinhosprojeto Apps for Good
2017-06-27 13:22:06+00:00
Cátia Marques
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27/06/2017
Notícias
O programa Apps for Good está, hoje, em Matosinhos para o segundo encontro regional, onde
crianças e jovens entre os 10 e os 18 anos vão poder demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do
ano lectivo. Durante os últimos meses, prepararam aplicações móveis que têm como objectivo mudar
o mundo, tornando-o melhor.
A intenção do programa Apps for Good é incentivar as gerações mais novas a resolver problemas reais
relacionados com a sustentabilidade. Criada pelo CDI, a iniciativa propõe, desta forma, um modelo
educativo mais intuitivo, colaborativo e prático, que une alunos e professores.
O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável , explica João Baracho, director executivo do CDI, em
comunicado.
Esta é já a terceira edição do programa, que terá ainda um outro encontro regional, a 4 de Julho em
Lisboa. O grande evento final está marcado para o mês de Setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, também na capital portuguesa.
Recomendar
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Matosinhos recebe competição de aplicações desenvolvidas por jovens
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Terça, 27 Junho 2017 09:41
A cidade de Matosinhos é, esta terça-feira, palco da maior competição em Portugal pela melhor
aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.
No segundo encontro regional do Apps for Good, que decorrerá durante a tarde na Escola EB Eng.
Fernando Pinto de Oliveira, 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 desta terça-feira, avança a organização, tem o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e
contará com a presença de vários membros do governo autárquico, como o presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, do vereador da Educação de Matosinhos, Prof. Correia
Pinto, estando igualmente presente o diretor da Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira, Jorge
Sequeira, o diretor e a chefe da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), João Carlos
Sousa e Teresa Godinho, respetivamente, em representação da Direção Geral da Educação.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de Apps para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos", pode ler-se no comunicado.
Operacionalização do projeto
A operacionalização do projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime "curricular ou extracurricular".
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções.
Refira-se que, este ano letivo 2016/17, vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
O impacto
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Na terceira edição da Apps for Good que se realiza este ano, decorrem três encontros (23 de junho
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nos Açores, 27 de junho em Matosinhos e 4 de julho em Lisboa) que contarão com a presença de
cerca de 140 equipas.
"Nestes encontros as equipas fazem um pitch de 3 minutos a um júri constituído por representantes
de diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de se apresentar a publico num
Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público.São ainda selecionadas 21
equipas que estarão presentes no Evento Final agendado para setembro na Fundação Calouste
Gulbenkian", conclui a nota enviada à imprensa.
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Escrito por João Fernandes a 26 Jun. 2017
A cidade de Matosinhos é amanhã palco da maior competição em Portugal pela melhor aplicação
criada por jovens para resolver problemas sociais. No segundo encontro regional do Apps for Good,
que decorrerá durante a tarde na Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira, 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 de amanhã tem o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e contará com a presença de
vários membros do governo autárquico, como o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos,
Eduardo Nunes Rodrigues e Pinheiro, do Vereador da Educação de Matosinhos, Prof. Correia Pinto,
estando igualmente presente o Diretor da Escola EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira, Dr. Jorge
Sequeira, o Diretor e a Chefe da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), João Carlos
Sousa e Teresa Godinho, respetivamente, em representação da Direção Geral da Educação.
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu Pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17
vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Na terceira edição da Apps for Good que se realiza este ano, estão previstos três encontros (23 de
junho nos Açores, 27 de junho em Matosinhos e 4 de julho em Lisboa) que contarão com a presença
de cerca de 140 equipas. Nestes encontros as equipas fazem um pitch de 3 minutos a um júri
constituído por representantes de diversas empresas apoiantes do programa e têm a possibilidade de
se apresentar a publico num Marketplace. No final de cada encontro haverá um prémio do público. São
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ainda selecionadas 21 equipas que estarão presentes no Evento Final agendado para setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian.
João Fernandes
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Encontro regional “Apps for Good”

Alunas da Escola Domingos Rebelo vão
representar os Açores em Setembro com
aplicação para combater o sedentarismo
A aplicação móvel “Good Life” foi a vencedora
do primeiro encontro regional do “Apps for Good”
[“aplicações móveis para o bem” numa tradução livre]. O evento decorreu na Escola Secundária Domingos Rebelo que foi a única escola dos Açores
a participar no programa internacional que pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver
problemas relacionados com a sustentabilidade do
mundo.
A aplicação, da responsabilidade das alunas
Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides,
Júlia Cabral e Júlia Pereira, do 8º ano de escolaridade, foi a que recolheu a maior votação dos elementos do júri convidados para o evento. A aplicação
apresenta-se como “diferente” e apresenta técnicas
de relaxamento, com música de relaxamento, apresenta exercícios e dicas de nutrição para “combater o
sedentarismo” que as alunas denotam na sociedade
actual. Este foi o problema detectado pelas alunas
e Júlia Pereira explica que a ideia “surgiu porque
queríamos combater o sedentarismo e achamos que
uma app fácil conseguia resolver isso”. Desta forma,
através de uma aplicação que pode ser descarregada
em qualquer smartphone, apresentam-se “ideias, alguns exercícios, e algumas músicas relaxantes para
a mente”.
As jovens admitem que “existem aplicações parecidas mas a nossa é diferente” e garantem que foi
“uma experiência muito gira” aprender a programar,
a fazer planos de negócio. Algo que “nunca tínhamos feito e foi bom trabalhar em equipa”, destaca
Júlia Pereira. As cinco alunas do 8º ano vão agora
em Setembro encontrar-se com as restantes 20 equipas que serão seleccionadas a nível nacional, para
se defrontarem na Fundação Calouste Gulbenkian
para se descobrir as três melhores “aplicações para
o bem” de Portugal.
Além da equipa “Good Life”, marcaram presença neste primeiro encontro regional outras nove
equipas, com jovens entre os 10 e os 18 anos, que
puderam assim demonstrar o trabalho que vieram a
desenvolver ao longo do ano lectivo com os professores de várias disciplinas.

Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides, Júlia Cabral e Júlia Pereira foram as vencedoras e ficaram satisfeitas por representar os Açores em Lisboa
Ontem à tarde, no auditório da Escola Secundária Domingos Rebelo, os alunos puderam apresentar
durante três minutos as suas ideias (apps) que solucionam problemas reais. Uns mais criativos e confiantes do que outros, todos subiram ao palco para
apresentar ao júri e ao público as aplicações que
acreditam poderão ajudar os outros, seja em ambiente escolar, turístico ou mesmo no mundo animal.
Entre as aplicações estava a “pet rescue” [“salvamento de animais”], que foi idealizada pela Sofia Medeiros, Tatiana Rodrigues, Rita Medeiros e
Vitória Melo, e cujo público-alvo são os donos de
animais de estimação, quem goste de animais, mas
também quem encontra um animal perdido na rua e
quem queira adoptar um animal de estimação. No
fundo, a aplicação pretende que quem encontre um
animal perdido na rua o possa divulgar na aplicação
para encontrar o dono, ao mesmo tempo que também recolhe donativos para ajudar abrigos e asso-

ciações de animais.
Também a “books and books” [livros e livros],
idealizada por Cátia Teves, Daniela Sousa, Evelina
Matos e Mariana Garcia, se apresentou ao público.
A aplicação pretende incentivar os alunos para a
leitura, promovendo a leitura e sugerindo livros aos
alunos do 3º ano, ao mesmo tempo que facilita a requisição de livros na biblioteca da escola, ao mesmo
tempo que permite o aconselhamento sobre os livros
lidos.
Miguel Cymbron, Miguel Felgueiras e Rui Dias
idealizaram a “go sport” [“pratica desporto”] que
pretende atribuir um sistema de pontos a quem pratica determinado exercício. Os pontos seriam depois
trocados em lojas de desporto, já que jovens alunos
acreditam que assim seria um incentivo para motivar
à prática desportiva.
Já Miguel Ribeiro Mendes, José Miúdo, Manuel
Miúdo, André Costa e Diogo Viveiros, encontraram

um problema na sua escola e criaram a “my school” [“a minha escola”], que permite uma melhor
organização do dia-a-dia dos alunos. A aplicação
disponibiliza horários, um calendário com data dos
testes, permite comprar senhas de almoço evitando
as filas e ajuda também face “à má localização dos
mapas de educação física” evitando que os alunos
cheguem atrasados às aulas.
Com a “Azores in touch” [“Açores em contacto”], Catarina Agostinho e Mariana Neves
disponibilizam o acesso a praticamente todos os
pontos de interesse em São Miguel, com uma breve
discrição, ao mesmo tempo que oferece sugestões de
alojamento, restauração, trilhos e miradouros.
Através do “study helper” [“ajudante de estudo”], Inês Ferreira, Neuza Figueira e Júlia Sousa,
apostam na ajuda aos alunos do ensino básico com
sugestões de métodos de estudo, alertas para trabalhos de casa e calendário de testes, para que consigam “organizar melhor as suas tarefas escolares”.
Já a “the fitness app” [“aplicação de fitness”],
da iniciativa de Daniel Valcorba, Francisco Freitas,
João Melo e Hugo Farias apresenta aos utilizadores
uma forma de se exercitarem “sem gastarem muito”.
Ou seja, apresenta através de imagens e a descrição
de como realizar exercícios, e dicas para quem quiser cumprir uma dieta. A aplicação permite também
a activação do GPS para que seja possível localizar
os ginásios mais próximos dos utilizadores.
A “animals care” [“cuidados animais”], idealizada por António Medeiros, Henrique Brum, Hugo
Alves e João de Mello, é a aplicação que permite
aos donos de animais de estimação ter documentados todos os cuidados a ter com os mesmos, lembrando datas de vacinação, desparatização e mesmo
de tosquias.
Por último a “Azores tourism” [“turismo dos
Açores”], de Tiago Rodrigues, Roberto Silva,
Miguel Almeida e Tomás Silva, pretende dinamizar
o turismo local ajudando os utilizadores a descobrir
locais de interesse dos Açores, dando informações
sobre restauração, trilhos e monumentos.
Carla Dias

“Ficámos muitos felizes com a adesão dos Açores”
O evento “Apps for Good” foi lançado há
cinco anos pelo CDI, uma organização não-governamental que foi criada por Rodrigo Baggio
no Brasil, e que acredita que “as tecnologias
da informação e comunicação podem ser um
meio eficaz para mobilizar e transformar as vidas das comunidades mais desfavorecidas em
Portugal”. Com o lema “transformando vidas
através da tecnologia” o CDI pretende aplicar
valores como “solidariedade, transparência,
equidade, inovação e excelência” nas comunidades onde se insere.
Na Escola Secundária Domingos Rebelo
esteve o Director Executivo do CDI, João Baracho, que explicou que o evento só pretendia chegar aos Açores no próximo ano mas o
entusiasmo da Escola Secundária Domingos
Rebelo fez com que o projecto chegasse mais
cedo e fossem apresentados os 10 projectos
idealizados pelos alunos.
“Ficámos surpreendidos porque somos uma
Organização Não-Governamental e fazemos

muito com o coração e vermos o entusiasmo
da escola foi fantástico. A base principal não
é a competição mas é um trabalho que se faz
ao longo do ano e tenho grande respeito pelo
trabalho que os professores fazem porque isto
é além do que eles já têm de fazer”, explica
João Baracho.
O Director Executivo do CDI diz que ficou
“muito feliz com o que está a acontecer aqui
nos Açores” e enalteceu o “entusiasmo” que
se gerou em volta o evento já que esperavam
vir apenas fazer “um piloto com duas ou três
equipas para verem como é” mas foram surpreendidos com 10 equipas.
O evento que vai já na terceira edição a nível nacional, mas onde os Açores participam
pela primeira vez, terá depois a final em Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian mas
João Baracho dzi que estão já em andamento
outros projectos para dar seguimento às aplicações móveis que foram sendo apresentadas
ao longo dos anos. “Estamos a criar um grupo

de técnicos, ex-alunos, que vão connosco organizar um evento que já tem o nome de Web
Startup, onde convidamos as equipas dos anos
anteriores para virem apresentar ideias a empresas e incubadoras. Já temos interessados
em fazer esse evento para haver essa continuidade” e as aplicações que tanto tempo demoraram a idealizar e a conceber possam sair do
papel.
O programa “Apps for Good” desenvolve a
“capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas
um fim, na resolução de problemas e de causas
sociais que permitam criar uma sociedade mais
cívica e mais sustentável”, adianta o Director
Executivo do CDI.
João Baracho explica que “devemos dar
uma ajuda porque grande parte destes alunos vai para a Universidade e se levar esses
conceitos é bom”, já que Portugal começa
também a ser cada vez mais conhecido pelo
empreendedorismo. C.D.

João Baracho quis ouvir ideias sobre todos
os projectos
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A criação das Amas nos Açores constitui uma resposta “às famílias com necessidades de
apoio que não se coadunam com as demais respostas sociais”. Por outro lado, esta iniciativa
apresenta-se como “mais um importante instrumento de conciliação das políticas sociais com
as políticas de emprego, particularmente de auto-emprego, nos Açores”.
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Encontro regional “Apps for Good”

Alunas da Escola Domingos Rebelo vão
representar os Açores em Setembro com
aplicação para combater o sedentarismo
A aplicação móvel “Good Life” foi a vencedora
do primeiro encontro regional do “Apps for Good”
[“aplicações móveis para o bem” numa tradução livre]. O evento decorreu na Escola Secundária Domingos Rebelo que foi a única escola dos Açores
a participar no programa internacional que pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver
problemas relacionados com a sustentabilidade do
mundo.
A aplicação, da responsabilidade das alunas
Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides,
Júlia Cabral e Júlia Pereira, do 8º ano de escolaridade, foi a que recolheu a maior votação dos elementos do júri convidados para o evento. A aplicação
apresenta-se como “diferente” e apresenta técnicas
de relaxamento, com música de relaxamento, apresenta exercícios e dicas de nutrição para “combater o
sedentarismo” que as alunas denotam na sociedade
actual. Este foi o problema detectado pelas alunas
e Júlia Pereira explica que a ideia “surgiu porque
queríamos combater o sedentarismo e achamos que
uma app fácil conseguia resolver isso”. Desta forma,
através de uma aplicação que pode ser descarregada
em qualquer smartphone, apresentam-se “ideias, alguns exercícios, e algumas músicas relaxantes para
a mente”.
As jovens admitem que “existem aplicações parecidas mas a nossa é diferente” e garantem que foi
“uma experiência muito gira” aprender a programar,
a fazer planos de negócio. Algo que “nunca tínhamos feito e foi bom trabalhar em equipa”, destaca
Júlia Pereira. As cinco alunas do 8º ano vão agora
em Setembro encontrar-se com as restantes 20 equipas que serão seleccionadas a nível nacional, para
se defrontarem na Fundação Calouste Gulbenkian
para se descobrir as três melhores “aplicações para
o bem” de Portugal.
Além da equipa “Good Life”, marcaram presença neste primeiro encontro regional outras nove
equipas, com jovens entre os 10 e os 18 anos, que
puderam assim demonstrar o trabalho que vieram a
desenvolver ao longo do ano lectivo com os professores de várias disciplinas.

Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides, Júlia Cabral e Júlia Pereira foram as vencedoras e ficaram satisfeitas por representar os Açores em Lisboa
Ontem à tarde, no auditório da Escola Secundária Domingos Rebelo, os alunos puderam apresentar
durante três minutos as suas ideias (apps) que solucionam problemas reais. Uns mais criativos e confiantes do que outros, todos subiram ao palco para
apresentar ao júri e ao público as aplicações que
acreditam poderão ajudar os outros, seja em ambiente escolar, turístico ou mesmo no mundo animal.
Entre as aplicações estava a “pet rescue” [“salvamento de animais”], que foi idealizada pela Sofia Medeiros, Tatiana Rodrigues, Rita Medeiros e
Vitória Melo, e cujo público-alvo são os donos de
animais de estimação, quem goste de animais, mas
também quem encontra um animal perdido na rua e
quem queira adoptar um animal de estimação. No
fundo, a aplicação pretende que quem encontre um
animal perdido na rua o possa divulgar na aplicação
para encontrar o dono, ao mesmo tempo que também recolhe donativos para ajudar abrigos e asso-

ciações de animais.
Também a “books and books” [livros e livros],
idealizada por Cátia Teves, Daniela Sousa, Evelina
Matos e Mariana Garcia, se apresentou ao público.
A aplicação pretende incentivar os alunos para a
leitura, promovendo a leitura e sugerindo livros aos
alunos do 3º ano, ao mesmo tempo que facilita a requisição de livros na biblioteca da escola, ao mesmo
tempo que permite o aconselhamento sobre os livros
lidos.
Miguel Cymbron, Miguel Felgueiras e Rui Dias
idealizaram a “go sport” [“pratica desporto”] que
pretende atribuir um sistema de pontos a quem pratica determinado exercício. Os pontos seriam depois
trocados em lojas de desporto, já que jovens alunos
acreditam que assim seria um incentivo para motivar
à prática desportiva.
Já Miguel Ribeiro Mendes, José Miúdo, Manuel
Miúdo, André Costa e Diogo Viveiros, encontraram

um problema na sua escola e criaram a “my school” [“a minha escola”], que permite uma melhor
organização do dia-a-dia dos alunos. A aplicação
disponibiliza horários, um calendário com data dos
testes, permite comprar senhas de almoço evitando
as filas e ajuda também face “à má localização dos
mapas de educação física” evitando que os alunos
cheguem atrasados às aulas.
Com a “Azores in touch” [“Açores em contacto”], Catarina Agostinho e Mariana Neves
disponibilizam o acesso a praticamente todos os
pontos de interesse em São Miguel, com uma breve
discrição, ao mesmo tempo que oferece sugestões de
alojamento, restauração, trilhos e miradouros.
Através do “study helper” [“ajudante de estudo”], Inês Ferreira, Neuza Figueira e Júlia Sousa,
apostam na ajuda aos alunos do ensino básico com
sugestões de métodos de estudo, alertas para trabalhos de casa e calendário de testes, para que consigam “organizar melhor as suas tarefas escolares”.
Já a “the fitness app” [“aplicação de fitness”],
da iniciativa de Daniel Valcorba, Francisco Freitas,
João Melo e Hugo Farias apresenta aos utilizadores
uma forma de se exercitarem “sem gastarem muito”.
Ou seja, apresenta através de imagens e a descrição
de como realizar exercícios, e dicas para quem quiser cumprir uma dieta. A aplicação permite também
a activação do GPS para que seja possível localizar
os ginásios mais próximos dos utilizadores.
A “animals care” [“cuidados animais”], idealizada por António Medeiros, Henrique Brum, Hugo
Alves e João de Mello, é a aplicação que permite
aos donos de animais de estimação ter documentados todos os cuidados a ter com os mesmos, lembrando datas de vacinação, desparatização e mesmo
de tosquias.
Por último a “Azores tourism” [“turismo dos
Açores”], de Tiago Rodrigues, Roberto Silva,
Miguel Almeida e Tomás Silva, pretende dinamizar
o turismo local ajudando os utilizadores a descobrir
locais de interesse dos Açores, dando informações
sobre restauração, trilhos e monumentos.
Carla Dias

“Ficámos muitos felizes com a adesão dos Açores”
O evento “Apps for Good” foi lançado há
cinco anos pelo CDI, uma organização não-governamental que foi criada por Rodrigo Baggio
no Brasil, e que acredita que “as tecnologias
da informação e comunicação podem ser um
meio eficaz para mobilizar e transformar as vidas das comunidades mais desfavorecidas em
Portugal”. Com o lema “transformando vidas
através da tecnologia” o CDI pretende aplicar
valores como “solidariedade, transparência,
equidade, inovação e excelência” nas comunidades onde se insere.
Na Escola Secundária Domingos Rebelo
esteve o Director Executivo do CDI, João Baracho, que explicou que o evento só pretendia chegar aos Açores no próximo ano mas o
entusiasmo da Escola Secundária Domingos
Rebelo fez com que o projecto chegasse mais
cedo e fossem apresentados os 10 projectos
idealizados pelos alunos.
“Ficámos surpreendidos porque somos uma
Organização Não-Governamental e fazemos

muito com o coração e vermos o entusiasmo
da escola foi fantástico. A base principal não
é a competição mas é um trabalho que se faz
ao longo do ano e tenho grande respeito pelo
trabalho que os professores fazem porque isto
é além do que eles já têm de fazer”, explica
João Baracho.
O Director Executivo do CDI diz que ficou
“muito feliz com o que está a acontecer aqui
nos Açores” e enalteceu o “entusiasmo” que
se gerou em volta o evento já que esperavam
vir apenas fazer “um piloto com duas ou três
equipas para verem como é” mas foram surpreendidos com 10 equipas.
O evento que vai já na terceira edição a nível nacional, mas onde os Açores participam
pela primeira vez, terá depois a final em Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian mas
João Baracho dzi que estão já em andamento
outros projectos para dar seguimento às aplicações móveis que foram sendo apresentadas
ao longo dos anos. “Estamos a criar um grupo

de técnicos, ex-alunos, que vão connosco organizar um evento que já tem o nome de Web
Startup, onde convidamos as equipas dos anos
anteriores para virem apresentar ideias a empresas e incubadoras. Já temos interessados
em fazer esse evento para haver essa continuidade” e as aplicações que tanto tempo demoraram a idealizar e a conceber possam sair do
papel.
O programa “Apps for Good” desenvolve a
“capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas
um fim, na resolução de problemas e de causas
sociais que permitam criar uma sociedade mais
cívica e mais sustentável”, adianta o Director
Executivo do CDI.
João Baracho explica que “devemos dar
uma ajuda porque grande parte destes alunos vai para a Universidade e se levar esses
conceitos é bom”, já que Portugal começa
também a ser cada vez mais conhecido pelo
empreendedorismo. C.D.

João Baracho quis ouvir ideias sobre todos
os projectos
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A criação das Amas nos Açores constitui uma resposta “às famílias com necessidades de
apoio que não se coadunam com as demais respostas sociais”. Por outro lado, esta iniciativa
apresenta-se como “mais um importante instrumento de conciliação das políticas sociais com
as políticas de emprego, particularmente de auto-emprego, nos Açores”.
págs. 4 e 5

Na Escola Domingos Rebelo

Aplicação ‘Good Life’
que pretende combater
o sedentarismo
na sociedade açoriana
venceu concurso escolar

pág. 2

Empresa
‘Box Lines’
troca de navio
para aumentar
espaço de carga
para os Açores
última

Descarregadas
mais 10 ton.
de atum para
congelar no
Entreposto
de São Miguel
pág. 3

Apreendidas
10 armas
nos Açores e
presa no Pico
jovem que
bateu na mãe

pág. 3

PLACAS E
REVESTIMENTOS
SUPERFICIAIS
A SOLUÇ‹O IDEAL PARA
O AMBIENTE DE CADA ESPAÇO
Distribuidor para os Açores

   #" 
  !!!

Página 364

A365

Alunas da Escola Domingos Rebelo vão representar os Açores em Setembro com
aplicação para combater o sedentarismo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

24/06/2017

Meio:

Correio dos Açores Online

Autores:

Carla Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2bc66f08

23-06-2017
Alunas da Escola Domingos Rebelo vão representar os Açores em Setembro com aplicação para
combater o sedentarismo
Categoria: Destaque Principal
Criado em 23-06-2017

Escrito por Carla Dias
Share
A aplicação móvel "Good Life" foi a vencedora do primeiro encontro regional do "Apps for Good"
["aplicações móveis para o bem" numa tradução livre]. O evento decorreu na Escola Secundária
Domingos Rebelo que foi a única escola dos Açores a participar no programa internacional que
pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo.
A aplicação, da responsabilidade das alunas Ana Afonso, Carolina Ferreira, Inês Benevides, Júlia
Cabral e Júlia Pereira, do 8º ano de escolaridade, foi a que recolheu a maior votação dos elementos do
júri convidados para o evento. A aplicação apresenta-se como "diferente" e apresenta técnicas de
relaxamento, com música de relaxamento, apresenta exercícios e dicas de nutrição para "combater o
sedentarismo" que as alunas denotam na sociedade actual. Este foi o problema detectado pelas alunas
e Júlia Pereira explica que a ideia "surgiu porque queríamos combater o sedentarismo e achamos que
uma app fácil conseguia resolver isso". Desta forma, através de uma aplicação que pode ser
descarregada em qualquer smartphone, apresentam-se "ideias, alguns exercícios, e algumas músicas
relaxantes para a mente".
As jovens admitem que "existem aplicações parecidas mas a nossa é diferente" e garantem que foi
"uma experiência muito gira" aprender a programar, a fazer planos de negócio. Algo que "nunca
tínhamos feito e foi bom trabalhar em equipa", destaca Júlia Pereira. As cinco alunas do 8º ano vão
agora em Setembro encontrar-se com as restantes 20 equipas que serão seleccionadas a nível
nacional, para se defrontarem na Fundação Calouste Gulbenkian para se descobrir as três melhores
"aplicações para o bem" de Portugal.
Além da equipa "Good Life", marcaram presença neste primeiro encontro regional outras nove
equipas, com jovens entre os 10 e os 18 anos, que puderam assim demonstrar o trabalho que vieram
a desenvolver ao longo do ano lectivo com os professores de várias disciplinas.
Ontem à tarde, no auditório da Escola Secundária Domingos Rebelo, os alunos puderam apresentar
durante três minutos as suas ideias (apps) que solucionam problemas reais. Uns mais criativos e
confiantes do que outros, todos subiram ao palco para apresentar ao júri e ao público as aplicações
que acreditam poderão ajudar os outros, seja em ambiente escolar, turístico ou mesmo no mundo
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animal.
Entre as aplicações estava a "pet rescue" ["salvamento de animais"], que foi idealizada pela Sofia
Medeiros, Tatiana Rodrigues, Rita Medeiros e Vitória Melo, e cujo público-alvo são os donos de animais
de estimação, quem goste de animais, mas também quem encontra um animal perdido na rua e quem
queira adoptar um animal de estimação. No fundo, a aplicação pretende que quem encontre um
animal perdido na rua o possa divulgar na aplicação para encontrar o dono, ao mesmo tempo que
também recolhe donativos para ajudar abrigos e associações de animais.
Também a "books and books" [livros e livros], idealizada por Cátia Teves, Daniela Sousa, Evelina
Matos e Mariana Garcia, se apresentou ao público. A aplicação pretende incentivar os alunos para a
leitura, promovendo a leitura e sugerindo livros aos alunos do 3º ano, ao mesmo tempo que facilita a
requisição de livros na biblioteca da escola, ao mesmo tempo que permite o aconselhamento sobre os
livros lidos.
Miguel Cymbron, Miguel Felgueiras e Rui Dias idealizaram a "go sport" ["pratica desporto"] que
pretende atribuir um sistema de pontos a quem pratica determinado exercício. Os pontos seriam
depois trocados em lojas de desporto, já que jovens alunos acreditam que assim seria um incentivo
para motivar à prática desportiva.
Já Miguel Ribeiro Mendes, José Miúdo, Manuel Miúdo, André Costa e Diogo Viveiros, encontraram um
problema na sua escola e criaram a "my school" ["a minha escola"], que permite uma melhor
organização do dia-a-dia dos alunos. A aplicação disponibiliza horários, um calendário com data dos
testes, permite comprar senhas de almoço evitando as filas e ajuda também face "à má localização
dos mapas de educação física" evitando que os alunos cheguem atrasados às aulas.
Com a "Azores in touch" ["Açores em contacto"], Catarina Agostinho e Mariana Neves disponibilizam o
acesso a praticamente todos os pontos de interesse em São Miguel, com uma breve discrição, ao
mesmo tempo que oferece sugestões de alojamento, restauração, trilhos e miradouros.
Através do "study helper" ["ajudante de estudo"], Inês Ferreira, Neuza Figueira e Júlia Sousa,
apostam na ajuda aos alunos do ensino básico com sugestões de métodos de estudo, alertas para
trabalhos de casa e calendário de testes, para que consigam "organizar melhor as suas tarefas
escolares".
Já a "the fitness app" ["aplicação de fitness"], da iniciativa de Daniel Valcorba, Francisco Freitas, João
Melo e Hugo Farias apresenta aos utilizadores uma forma de se exercitarem "sem gastarem muito".
Ou seja, apresenta através de imagens e a descrição de como realizar exercícios, e dicas para quem
quiser cumprir uma dieta. A aplicação permite também a activação do GPS para que seja possível
localizar os ginásios mais próximos dos utilizadores.
A "animals care" ["cuidados animais"], idealizada por António Medeiros, Henrique Brum, Hugo Alves e
João de Mello, é a aplicação que permite aos donos de animais de estimação ter documentados todos
os cuidados a ter com os mesmos, lembrando datas de vacinação, desparatização e mesmo de
tosquias.
Por último a "Azores tourism" ["turismo dos Açores"], de Tiago Rodrigues, Roberto Silva, Miguel
Almeida e Tomás Silva, pretende dinamizar o turismo local ajudando os utilizadores a descobrir locais
de interesse dos Açores, dando informações sobre restauração, trilhos e monumentos.
"Ficámos muitos felizes com a adesão dos Açores"
O evento "Apps for Good" foi lançado há cinco anos pelo CDI, uma organização não-governamental
que foi criada por Rodrigo Baggio no Brasil, e que acredita que "as tecnologias da informação e
comunicação podem ser um meio eficaz para mobilizar e transformar as vidas das comunidades mais
desfavorecidas em Portugal". Com o lema "transformando vidas através da tecnologia" o CDI pretende
aplicar valores como "solidariedade, transparência, equidade, inovação e excelência" nas comunidades
onde se insere.
Na Escola Secundária Domingos Rebelo esteve o Director Executivo do CDI, João Baracho, que
explicou que o evento só pretendia chegar aos Açores no próximo ano mas o entusiasmo da Escola
Secundária Domingos Rebelo fez com que o projecto chegasse mais cedo e fossem apresentados os 10
projectos idealizados pelos alunos.
"Ficámos surpreendidos porque somos uma Organização Não-Governamental e fazemos muito com o
coração e vermos o entusiasmo da escola foi fantástico. A base principal não é a competição mas é um
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trabalho que se faz ao longo do ano e tenho grande respeito pelo trabalho que os professores fazem
porque isto é além do que eles já têm de fazer", explica João Baracho.
O Director Executivo do CDI diz que ficou "muito feliz com o que está a acontecer aqui nos Açores" e
enalteceu o "entusiasmo" que se gerou em volta o evento já que esperavam vir apenas fazer "um
piloto com duas ou três equipas para verem como é" mas foram surpreendidos com 10 equipas.
O evento que vai já na terceira edição a nível nacional, mas onde os Açores participam pela primeira
vez, terá depois a final em Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian mas João Baracho dzi que
estão já em andamento outros projectos para dar seguimento às aplicações móveis que foram sendo
apresentadas ao longo dos anos. "Estamos a criar um grupo de técnicos, ex-alunos, que vão connosco
organizar um evento que já tem o nome de Web Startup, onde convidamos as equipas dos anos
anteriores para virem apresentar ideias a empresas e incubadoras. Já temos interessados em fazer
esse evento para haver essa continuidade" e as aplicações que tanto tempo demoraram a idealizar e a
conceber possam sair do papel.
O programa "Apps for Good" desenvolve a "capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a
tecnologia um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que
permitam criar uma sociedade mais cívica e mais sustentável", adianta o Director Executivo do CDI.
João Baracho explica que "devemos dar uma ajuda porque grande parte destes alunos vai para a
Universidade e se levar esses conceitos é bom", já que Portugal começa também a ser cada vez mais
conhecido pelo empreendedorismo.
Carla Dias
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Competição para jovens sobre
aplicações móveis em resposta
a problema sociais
Arrancou ontem a competição pela
melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais.
No primeiro encontro regional do
Apps for Good, que decorreu ontem à
tarde na Escola Secundária Domingos
Rebelo, equipas de jovens entre os 10
e os 18 anos demonstraram o trabalho
desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps)
que solucionam problemas reais.
O encontro contou com a presença
de vários membros do Governo Regional, como o Director Regional da
Educação, José Freire, e representantes da Direcção Regional da Juventude, Lúcio Rodrigues, pelo Vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada,
Fernando Fernandes, estando igualmente presente a Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária
Domingos Rebelo, Helena Lourenço,
e a Presidente da Associação Nacional
dos Professores de Informática , Fernanda Ledesma.
Lançado há cinco anos pelo CDI,
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 objectivo do programa é o desenvolvimento de 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 projecto
decorre ao longo do ano lectivo, 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
projecto, os participantes têm acesso
a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de
dúvidas.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou
extracurricular. No final do projecto,
as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida
em duas fases: Encontros Regionais –
semifinais em que todos os alunos são
convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu pitch – e Evento Final – onde
são premiadas as melhores soluções.
Este ano lectivo 2016/17 vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não
apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam
criar uma sociedade mais cívica e mais
sustentável”, afirma João Baracho, director executivo do CDI.
A equipa vencedora dos Açores
participa depois numa final nacional,
que decorrerá em Lisboa.
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Competição para jovens sobre
aplicações móveis em resposta
a problema sociais
Arrancou ontem a competição pela
melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais.
No primeiro encontro regional do
Apps for Good, que decorreu ontem à
tarde na Escola Secundária Domingos
Rebelo, equipas de jovens entre os 10
e os 18 anos demonstraram o trabalho
desenvolvido ao longo do ano lectivo,
apresentando as suas ideias (Apps)
que solucionam problemas reais.
O encontro contou com a presença
de vários membros do Governo Regional, como o Director Regional da
Educação, José Freire, e representantes da Direcção Regional da Juventude, Lúcio Rodrigues, pelo Vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada,
Fernando Fernandes, estando igualmente presente a Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária
Domingos Rebelo, Helena Lourenço,
e a Presidente da Associação Nacional
dos Professores de Informática , Fernanda Ledesma.
Lançado há cinco anos pelo CDI,
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 objectivo do programa é o desenvolvimento de 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 projecto
decorre ao longo do ano lectivo, 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
projecto, os participantes têm acesso
a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de
dúvidas.
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou
extracurricular. No final do projecto,
as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida
em duas fases: Encontros Regionais –
semifinais em que todos os alunos são
convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu pitch – e Evento Final – onde
são premiadas as melhores soluções.
Este ano lectivo 2016/17 vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não
apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam
criar uma sociedade mais cívica e mais
sustentável”, afirma João Baracho, director executivo do CDI.
A equipa vencedora dos Açores
participa depois numa final nacional,
que decorrerá em Lisboa.
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No primeiro encontro regional do Apps for Good, que decorrerá esta tarde em S. Miguel, nos Açores,
na Escola Secundária Domingos Rebelo, 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 de hoje contará com a presença de vários membros do governo regional, como o Diretor
Regional da Educação (Prof. José Freire) e representantes da Direção Regional da Juventude (Prof.
Lúcio Rodrigues), pelo Vice-Presidente da Câmara de Ponta Delgada (Fernando Fernandes), estando
igualmente presente a Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Domingos Rebelo
(Helena Lourenço) e a Presidente da Associação Nacional dos Professores de Informática (Fernanda
Ledesma).
Lançado há cinco anos pelo CDI, 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 o desenvolvimento de 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 projeto decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
No final do projeto, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas
fases: Encontros Regionais - semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a
fazer o seu pitch - e Evento Final - onde são premiadas as melhores soluções. Este ano letivo 2016/17
vão a concurso cerca de 140 ideias de apps.
"O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia
um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar
uma sociedade mais cívica e mais sustentável", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.
Este ano estão previstos três encontros (23 de junho nos Açores, 27 de junho em Matosinhos e 4 de
julho em Lisboa) que contarão com a presença de cerca de 140 equipas. Nestes encontros as equipas
fazem um pitch de 3 minutos a um júri constituído por representantes de diversas empresas apoiantes
do programa e têm a possibilidade de se apresentar a publico num Marketplace. No final de cada
encontro haverá um prémio do público. São ainda selecionadas 21 equipas que estarão presentes no
Evento Final agendado para setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
No caso dos Açores é selecionada uma equipa que representará o arquipélago em Lisboa.
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Os mentores do concurso Apps for Good nunca entraram na escola básica e secundária de Santo
António, no Barreiro, mas até parece que falam para os alunos deste território educativo de
intervenção prioritária, encravado entre dois bairros sociais. "Os sistemas de educação tradicional
estão a desperdiçar talento. Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de ensino que os
deixam mal preparados para o mundo real", lê-se no site da empresa que aposta nos cérebros jovens
e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta foi uma das 16 secundárias escolhidas
em Portugal para a internacionalização da ideia Apps for Good (só se fez por cá e nos EUA), um
projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações que resolvem problemas.
Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida, Isabel, Kaila e Luana, com idades entre os 17 e os 21 anos,
não tenham a noção da responsabilidade que lhes caiu no colo. Foram elas que, durante o ano letivo
passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e tablets, com o apoio
das professoras Sofia Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula Domingues, de Tecnologias de
Informação e Comunicação. Até junho, criaram a Mais Especial, uma aplicação para os alunos com
necessidades especiais das seis escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos
do Centro Sul, onde apresentaram dezenas de vezes a App EBSSA + Especial. Um júri que andava
disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso ganharam o passaporte
para estarem na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final nacional, em setembro.
Nessa cerimónia, Isabel foi escolhida para subir ao palco e, em três minutos, mostrar o que a
aplicação vale. Luana repetiu o discurso em inglês. Explicaram que a construíram a pensar nos colegas
do ensino especial, digitalizando as imagens que já os ajudavam a comunicar, mas que, na verdade, a
ferramenta pode ser útil a qualquer pessoa que tenha dificuldades de comunicação e conheça esta
linguagem. O júri atribuiu-lhes o primeiro prémio. E uma das empresas patrocinadoras ofereceu
tablets a todas as meninas, como recompensa por todo o esforço. Ainda hoje sorriem ao falar nesse
momento. Agora esperam pela oportunidade para irem a Inglaterra disputar o prémio internacional.
Outras apps que mudam o mundo
Ajudar está, cada vez mais, na ponta dos dedos
1 Alimentar com um toque
O que é possível fazer com EUR0,40? Muito, mostra a app ShareTheMeal lançada pela ONU. Um
donativo deste valor é suficiente para alimentar uma criança por dia. Até ao Natal, os utilizadores
deverão garantir 20 mil refeições para crianças refugiadas sírias.
2 Socorro instantâneo
A app112 foi criada por um empresário surdo português e facilita os pedidos de ajuda de pessoas
surdas, com deficiência ou idosas. Basta carregar num botão e é lançado um alerta dirigido a
instituições ou familiares.
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3 Quem vai ajudar hoje?
Todos os dias a One Today, criada pela Google, apresenta uma nova organização solidária aos
utilizadores e pede-lhes 1 dólar. O donativo pode ser partilhado nas redes sociais para inspirar os
amigos a fazerem o mesmo. VM
Luísa Oliveira
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ALIJÓ

Escola D. Sancho II voltou a ser
premiada em concurso tecnológico
p DR
zA Escola Básica e Se-

cundária D. Sancho II,
Alijó viu, mais uma vez,
reconhecido o trabalho
que vem desenvolvendo
na área das tecnologias de
informação, ao conquistar o 2º lugar do concurso nacional “A Criar com
Scracth” e o 1º lugar do espaço ROBOTECH’17, no
âmbito da Feira Tecnológica E-Tech.
A E-TECH PORTUGAL
’17 é o maior evento tecnológico realizado a sul do
Tejo e decorreu nos dias 5
e 6 de maio em Setúbal, este
ano, sob o lema “indústria
4.0 e a internet das coisas”.
Este evento único na área
das TIC, dirigido ao público em geral, empresários,
professores, investigadores e
profissionais da área, incluiu
uma mostra de produtos
e projetos, workshops e
uma conferência, organizado pela E-CODE
{escola de programação} e
pela ANPRI (Associação
Nacional de Professores
de Informática), com o
apoio da Câmara de Setúbal e da AISET (Associação Industrial da Península
de Setúbal), contou, nesta
edição, com mais de 10 mil
visitantes.

z " O PARDAL SABICHÃO" FOI O PROJETO PREMIADO

A escola esteve presente
no certame com um stand
no espaço ROBOTECH’17
destinado à mostra de
projetos educativos na área
das tecnologias. Foi uma
oportunidade de apresentar o trabalho que se vem
desenvolvendo no Agrupamento D. Sancho II, Alijó
em diversos projetos na
área das TIC (Iniciação à
Programação no 1.º Ciclo
do Ensino Básico, Clube
de Programação e Robótica e Apps For Good).
O stand da D. Sancho II
teve muita afluência e
foi reconhecido pelo júri
como o espaço de escola

mais inovador e criativo.
O 2º lugar obtido no concurso nacional de programação
“A Criar com Scratch!”, uma
iniciativa promovida pelo
Centro de Competência
TIC da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (CCTICESE/IPS) através do seu
projeto EDUSCRATCH, em
parceria a Direção-Geral da
Educação (DGE) do Ministério da Educação e com a
Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de
Setúbal, foi obtido na única
categoria à qual a escola
concorreu (Segundo Ciclo
do Ensino Básico).

O projeto premiado,
“O Pardal Sabichão” foi
realizado pelo grupo "Os
TTHM", alunos do 6º ano
da Escola Básica e Secundária D. Sancho II, Alijó,
e aborda questões relacionadas com a segurança na
internet, pode ser acedido
pelo link  KQQ WW
Q =  Q'Y[\\](([QW

Para os profess ores,
alunos envolvidos e restante
comunidade educativa do
Agrupamento D. Sancho
II é uma enorme satisfação
ver reconhecido o trabalho, esforço e empenho,
em eventos com dimensão
nacional.
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ALIJÓ

Escola D. Sancho II voltou a ser
premiada em concurso tecnológico
p DR
zA Escola Básica e Se-

cundária D. Sancho II,
Alijó viu, mais uma vez,
reconhecido o trabalho
que vem desenvolvendo
na área das tecnologias de
informação, ao conquistar o 2º lugar do concurso nacional “A Criar com
Scracth” e o 1º lugar do espaço ROBOTECH’17, no
âmbito da Feira Tecnológica E-Tech.
A E-TECH PORTUGAL
’17 é o maior evento tecnológico realizado a sul do
Tejo e decorreu nos dias 5
e 6 de maio em Setúbal, este
ano, sob o lema “indústria
4.0 e a internet das coisas”.
Este evento único na área
das TIC, dirigido ao público em geral, empresários,
professores, investigadores e
profissionais da área, incluiu
uma mostra de produtos
e projetos, workshops e
uma conferência, organizado pela E-CODE
{escola de programação} e
pela ANPRI (Associação
Nacional de Professores
de Informática), com o
apoio da Câmara de Setúbal e da AISET (Associação Industrial da Península
de Setúbal), contou, nesta
edição, com mais de 10 mil
visitantes.

z " O PARDAL SABICHÃO" FOI O PROJETO PREMIADO

A escola esteve presente
no certame com um stand
no espaço ROBOTECH’17
destinado à mostra de
projetos educativos na área
das tecnologias. Foi uma
oportunidade de apresentar o trabalho que se vem
desenvolvendo no Agrupamento D. Sancho II, Alijó
em diversos projetos na
área das TIC (Iniciação à
Programação no 1.º Ciclo
do Ensino Básico, Clube
de Programação e Robótica e Apps For Good).
O stand da D. Sancho II
teve muita afluência e
foi reconhecido pelo júri
como o espaço de escola

mais inovador e criativo.
O 2º lugar obtido no concurso nacional de programação
“A Criar com Scratch!”, uma
iniciativa promovida pelo
Centro de Competência
TIC da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (CCTICESE/IPS) através do seu
projeto EDUSCRATCH, em
parceria a Direção-Geral da
Educação (DGE) do Ministério da Educação e com a
Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de
Setúbal, foi obtido na única
categoria à qual a escola
concorreu (Segundo Ciclo
do Ensino Básico).

O projeto premiado,
“O Pardal Sabichão” foi
realizado pelo grupo "Os
TTHM", alunos do 6º ano
da Escola Básica e Secundária D. Sancho II, Alijó,
e aborda questões relacionadas com a segurança na
internet, pode ser acedido
pelo link  KQQ WW
Q =  Q'Y[\\](([QW

Para os profess ores,
alunos envolvidos e restante
comunidade educativa do
Agrupamento D. Sancho
II é uma enorme satisfação
ver reconhecido o trabalho, esforço e empenho,
em eventos com dimensão
nacional.
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Igualdade de géneroEmpresas amigas das Mulheres - SiemensA atuar em áreas que empregam
tradicionalmente menos mulheres, como a engenharia e a tecnologia, o grupo alemão aposta em
iniciativas que ajudam a captar jovem talento feminino. A importância dada ao equilíbrio entre vida
profissional e familiar é outra grande preocupação.
TextoCristina CorreiaPartilhar
Tem história e é antiga a presença da Siemens em Portugal: a multinacional alemã está entre nós há
112 anos e emprega atualmente 1740 profissionais, em áreas como a energia, infraestruturas,
tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços para todo o
mundo.
Em Portugal, a sua política de recursos humanos tem-se focado em promover melhores oportunidades
para as suas profissionais e um maior equilibro entre a vida profissional e familiar para todos os
colaboradores (que até já lhe valeu alguns prémios), bem como em captar jovem talento feminino
para áreas a que, tradicionalmente, são mais avessas, como a engenharia e tecnologias de
informação.
Ainda há muito caminho a percorrer rumo a um maior equilíbrio de género no sector. Como ainda
existem menos mulheres a saírem de cursos de engenharia e tecnologia, a maior concentração de
postos de trabalho femininos na empresa ainda é nas áreas de suporte e menor nas áreas técnicas.
Mas, aos poucos, os frutos começam a aparecer: do total de contratações que a empresa fez em
2016, 44% foram femininas. Hoje, 41% dos profissionais que trabalham na Siemens Portugal são
mulheres. E o número de mulheres em cargos de gestão na empresa tem vindo a subir desde 2013,
ainda que de forma modesta - de 14,3% para 16,4% em 2016.
A empresa aposta forte na progressão profissional dos seus colaboradores, independentemente do
género. Em 2016, deu 56.298 horas de formação, em matérias como a digitalização, a liderança ou a
gestão de projetos.
Equilibrar o melhor de dois mundos
Um dos projetos que ajuda a materializar a estratégia de diversidade e igualdade de género na
Siemens é a rede de networking 'Glow' (Global Leadership Organization of Women). Criada em 2012,
esta plataforma conta com 90 membros representando todas as áreas de atividade da empresa energia, saúde, indústria e infraestruturas.
"A Glow pretende ser uma plataforma para potenciar o crescimento de mulheres na empresa,
providenciando oportunidades de networking e dando visibilidade aos seus membros através de várias
iniciativas", Joana Garoupa, diretora de comunicação e marketing da Siemens.
Esta rede não é apenas composta por mulheres - 15% são homens preocupados com a promoção da
igualdade de género. "A Glow pretende ser uma plataforma para potenciar o crescimento de mulheres
na empresa, providenciando oportunidades de networking e dando visibilidade aos seus membros
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através de várias iniciativas, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento e suporte pessoal e
profissional", diz-nos Joana Garoupa, diretora de comunicação e marketing da Siemens.
Da Glow têm surgido iniciativas de formação, workshops e cursos em áreas importantes como a
liderança ou as neurociências, programas internos de mentoring, ações de partilha de melhores
práticas e organização de conferências. "No âmbito desta rede, participamos, por exemplo, no
programa de mentoring empresarial 'Connect to Success', da Embaixada dos EUA em Portugal, com o
objetivo de fortalecer a economia portuguesa, apoiando empresas detidas por mulheres, mas também
de promover a igualdade de género no mundo empresarial."
A entrega de cabazes com alimentos biológicos, uma das medidas para facilitar o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional.
Foi também nesta rede que nasceram algumas das ideias que a empresa usa para potenciar um maior
equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Os colaboradores podem trabalhar em regime de home
office durante dois dias por semana, com acesso a todos os meios técnicos necessários. A empresa
oferece o primeiro ano do seguro de saúde aos filhos recém-nascidos de todos os seus colaboradores.
Em quase todas as instalações Siemens há postos médicos com salas de amamentação - e também
ginásios com preços reduzidos. As mamãs da empresa têm ainda uma página privada de Facebook
onde podem comunicar e partilhar experiências, a SieMUM's. Nas instalações, existem cantinas
gratuitas com horários alargados e opções saudáveis de alimentação, que facilmente podem ser
levadas para casa depois de um longo dia de trabalho.
Este ano, a Siemens está nomeada na categoria 'Igualdade de género' e 'Tecnologia' dos prémios da
revista Human Resources e em 2016 foi considerada uma das 20 melhores empresas para trabalhar
em Portugal, no ranking da Randstad.
Outras vantagens para a conciliação da vida profissional e familiar incluem descontos em creches,
escolas ou farmácias e a existência de serviços que simplificam as tarefas do dia a dia, como a entrega
de cabazes de frutas e legumes biológicos, de encomendas da farmácia ou a recolha e entrega de
lavandaria. Fatores que podem muito bem contribuir para a taxa de retenção de talento na empresa cerca de 40% dos funcionários estão na Siemens há mais de 10 anos - e que já foram também
reconhecidos com a atribuição de prémios como os Best Ethical Awards, que ganharam em 2014 na
categoria de 'Respeito pelos Trabalhadores'. Em 2016, foi considerada uma das 20 melhores empresas
para trabalhar em Portugal, no ranking da Randstad, e este ano está nomeada para os prémios da
revista Human Resources na categoria 'Igualdade de género' e 'Tecnologia.'
Captar jovem talento feminino
Aumentar o número de mulheres profissionais na engenharia e tecnologias de informação é uma
preocupação global. Portugal não é exceção: no sector da tecnologia, por exemplo, apenas 14% dos
postos de trabalhos são ocupados por mulheres (dados Eurostat, janeiro de 2016), menos três pontos
percentuais do que em 2005, apesar do sector ter crescido 68% em termos de postos de trabalho.
Por isso, captar raparigas para estas áreas de maior empregabilidade é uma missão que tem que
começar cedo, ainda nos bancos de escola. Para assegurar o futuro, a Siemens já começou a entrar
em ação nas escolas, com várias iniciativas pensadas para raparigas.
As vencedoras da edição de 2016 do prémio 'Jovens Empreendedoras no Digital', da iniciativa 'Apps
for Good'.
Uma delas é a Apps for Good. Originalmente criado no Reino Unido, este movimento tecnológico
educacional incentiva alunos entre os 10 e os 18 anos a desenvolverem aplicações com fins sociais,
pensadas para smartphones ou tablets. A iniciativa já teve duas edições em Portugal, em 2015 e
2016. A Siemens juntou-se como parceiro e na edição do ano passado atribuiu o prémio 'Jovens

Página 377

Empreendedoras no Digital' a duas aplicações: 'The Dropper', criada (entre outros) por Joana Cunha e
Laura Carvalho, destinada a resolver o problema da escassez de água, sobretudo nos meses de verão;
e a "Help People", de Micaela Cunha (com outros colegas), que reúne contactos úteis e permite ajudar
quem vive em povoações isoladas a fazer tarefas simples como chamar um táxi, encomendar pão ou
pedir medicamentos à farmácia local.
"A atribuição deste prémio foi mais uma forma encontrada para estimular e ajudar a promover a
engenharia no feminino, em particular a áreas das Tecnologias de Informação (TI)", diz-nos Joana
Garoupa. Entre 2015 e 2016, o número de raparigas a participarem na iniciativa aumentou 10% - as
meninas são agora 40% total.
Nas ações 'Braço Direito', os engenheiros da Siemens mostram às jovens estudantes como é um típico
dia de trabalho
Em parceria com a Junior Achievement Portugal, a Siemens têm também organizado ações 'Braço
Direito', exclusivas para raparigas, nas quais os seus engenheiros se transformam em mentores por
um dia, mostrando às jovens participantes como é uma típica jornada de trabalho.
A 16 de Fevereiro - quando se celebra o dia "Introduce a Girl to Engineering" - o grupo inaugurou
também uma campanha nas redes sociais dedicada à Engenharia no feminino. "Desde então, temos
divulgado uma série de testemunhos de colaboradoras que trabalham em áreas tecnológicas ou de
engenharia, com o intuito de incentivar outras raparigas a desenvolver percursos profissionais
idênticos e para mostrar que estas áreas não são exclusivas do sexo masculino", lembra a diretora de
comunicação e marketing.
Participam ainda na plataforma de exploração vocacional "Design the Future", lançada pela Fundação
Vodafone Portugal. Patrícia Alves, responsável da área de testes de software no Lisbon HUB de
Tecnologias da Informação da Siemens, foi uma das colaboradoras a contribuir com um testemunho
em vídeo para esta iniciativa.
O futuro da igualdade de género no sectores tecnológicos e de engenharia começa a preparar-se já e
empresas como a Siemens têm um papel fundamental nessa missão.
2017-05-10 12:33:37+01:00
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Igualdade de géneroEmpresas amigas das Mulheres - SiemensA atuar em áreas que empregam
tradicionalmente menos mulheres, como a engenharia e a tecnologia, o grupo alemão aposta em
iniciativas que ajudam a captar jovem talento feminino. A importância dada ao equilíbrio entre vida
profissional e familiar é outra grande preocupação.
TextoCristina CorreiaPartilhar
Tem história e é antiga a presença da Siemens em Portugal: a multinacional alemã está entre nós há
112 anos e emprega atualmente 1740 profissionais, em áreas como a energia, infraestruturas,
tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços para todo o
mundo.
Em Portugal, a sua política de recursos humanos tem-se focado em promover melhores oportunidades
para as suas profissionais e um maior equilibro entre a vida profissional e familiar para todos os
colaboradores (que até já lhe valeu alguns prémios), bem como em captar jovem talento feminino
para áreas a que, tradicionalmente, são mais avessas, como a engenharia e tecnologias de
informação.
Ainda há muito caminho a percorrer rumo a um maior equilíbrio de género no sector. Como ainda
existem menos mulheres a saírem de cursos de engenharia e tecnologia, a maior concentração de
postos de trabalho femininos na empresa ainda é nas áreas de suporte e menor nas áreas técnicas.
Mas, aos poucos, os frutos começam a aparecer: do total de contratações que a empresa fez em
2016, 44% foram femininas. Hoje, 41% dos profissionais que trabalham na Siemens Portugal são
mulheres. E o número de mulheres em cargos de gestão na empresa tem vindo a subir desde 2013,
ainda que de forma modesta - de 14,3% para 16,4% em 2016.
A empresa aposta forte na progressão profissional dos seus colaboradores, independentemente do
género. Em 2016, deu 56.298 horas de formação, em matérias como a digitalização, a liderança ou a
gestão de projetos.
Equilibrar o melhor de dois mundos
Um dos projetos que ajuda a materializar a estratégia de diversidade e igualdade de género na
Siemens é a rede de networking 'Glow' (Global Leadership Organization of Women). Criada em 2012,
esta plataforma conta com 90 membros representando todas as áreas de atividade da empresa energia, saúde, indústria e infraestruturas.
"A Glow pretende ser uma plataforma para potenciar o crescimento de mulheres na empresa,
providenciando oportunidades de networking e dando visibilidade aos seus membros através de várias
iniciativas", Joana Garoupa, diretora de comunicação e marketing da Siemens.
Esta rede não é apenas composta por mulheres - 15% são homens preocupados com a promoção da
igualdade de género. "A Glow pretende ser uma plataforma para potenciar o crescimento de mulheres
na empresa, providenciando oportunidades de networking e dando visibilidade aos seus membros

Página 379

através de várias iniciativas, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento e suporte pessoal e
profissional", diz-nos Joana Garoupa, diretora de comunicação e marketing da Siemens.
Da Glow têm surgido iniciativas de formação, workshops e cursos em áreas importantes como a
liderança ou as neurociências, programas internos de mentoring, ações de partilha de melhores
práticas e organização de conferências. "No âmbito desta rede, participamos, por exemplo, no
programa de mentoring empresarial 'Connect to Success', da Embaixada dos EUA em Portugal, com o
objetivo de fortalecer a economia portuguesa, apoiando empresas detidas por mulheres, mas também
de promover a igualdade de género no mundo empresarial."
A entrega de cabazes com alimentos biológicos, uma das medidas para facilitar o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional.
Foi também nesta rede que nasceram algumas das ideias que a empresa usa para potenciar um maior
equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Os colaboradores podem trabalhar em regime de home
office durante dois dias por semana, com acesso a todos os meios técnicos necessários. A empresa
oferece o primeiro ano do seguro de saúde aos filhos recém-nascidos de todos os seus colaboradores.
Em quase todas as instalações Siemens há postos médicos com salas de amamentação - e também
ginásios com preços reduzidos. As mamãs da empresa têm ainda uma página privada de Facebook
onde podem comunicar e partilhar experiências, a SieMUM's. Nas instalações, existem cantinas
gratuitas com horários alargados e opções saudáveis de alimentação, que facilmente podem ser
levadas para casa depois de um longo dia de trabalho.
Este ano, a Siemens está nomeada na categoria 'Igualdade de género' e 'Tecnologia' dos prémios da
revista Human Resources e em 2016 foi considerada uma das 20 melhores empresas para trabalhar
em Portugal, no ranking da Randstad.
Outras vantagens para a conciliação da vida profissional e familiar incluem descontos em creches,
escolas ou farmácias e a existência de serviços que simplificam as tarefas do dia a dia, como a entrega
de cabazes de frutas e legumes biológicos, de encomendas da farmácia ou a recolha e entrega de
lavandaria. Fatores que podem muito bem contribuir para a taxa de retenção de talento na empresa cerca de 40% dos funcionários estão na Siemens há mais de 10 anos - e que já foram também
reconhecidos com a atribuição de prémios como os Best Ethical Awards, que ganharam em 2014 na
categoria de 'Respeito pelos Trabalhadores'. Em 2016, foi considerada uma das 20 melhores empresas
para trabalhar em Portugal, no ranking da Randstad, e este ano está nomeada para os prémios da
revista Human Resources na categoria 'Igualdade de género' e 'Tecnologia.'
Captar jovem talento feminino
Aumentar o número de mulheres profissionais na engenharia e tecnologias de informação é uma
preocupação global. Portugal não é exceção: no sector da tecnologia, por exemplo, apenas 14% dos
postos de trabalhos são ocupados por mulheres (dados Eurostat, janeiro de 2016), menos três pontos
percentuais do que em 2005, apesar do sector ter crescido 68% em termos de postos de trabalho.
Por isso, captar raparigas para estas áreas de maior empregabilidade é uma missão que tem que
começar cedo, ainda nos bancos de escola. Para assegurar o futuro, a Siemens já começou a entrar
em ação nas escolas, com várias iniciativas pensadas para raparigas.
As vencedoras da edição de 2016 do prémio 'Jovens Empreendedoras no Digital', da iniciativa 'Apps
for Good'.
Uma delas é a Apps for Good. Originalmente criado no Reino Unido, este movimento tecnológico
educacional incentiva alunos entre os 10 e os 18 anos a desenvolverem aplicações com fins sociais,
pensadas para smartphones ou tablets. A iniciativa já teve duas edições em Portugal, em 2015 e
2016. A Siemens juntou-se como parceiro e na edição do ano passado atribuiu o prémio 'Jovens
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Empreendedoras no Digital' a duas aplicações: 'The Dropper', criada (entre outros) por Joana Cunha e
Laura Carvalho, destinada a resolver o problema da escassez de água, sobretudo nos meses de verão;
e a "Help People", de Micaela Cunha (com outros colegas), que reúne contactos úteis e permite ajudar
quem vive em povoações isoladas a fazer tarefas simples como chamar um táxi, encomendar pão ou
pedir medicamentos à farmácia local.
"A atribuição deste prémio foi mais uma forma encontrada para estimular e ajudar a promover a
engenharia no feminino, em particular a áreas das Tecnologias de Informação (TI)", diz-nos Joana
Garoupa. Entre 2015 e 2016, o número de raparigas a participarem na iniciativa aumentou 10% - as
meninas são agora 40% total.
Nas ações 'Braço Direito', os engenheiros da Siemens mostram às jovens estudantes como é um típico
dia de trabalho
Em parceria com a Junior Achievement Portugal, a Siemens têm também organizado ações 'Braço
Direito', exclusivas para raparigas, nas quais os seus engenheiros se transformam em mentores por
um dia, mostrando às jovens participantes como é uma típica jornada de trabalho.
A 16 de Fevereiro - quando se celebra o dia "Introduce a Girl to Engineering" - o grupo inaugurou
também uma campanha nas redes sociais dedicada à Engenharia no feminino. "Desde então, temos
divulgado uma série de testemunhos de colaboradoras que trabalham em áreas tecnológicas ou de
engenharia, com o intuito de incentivar outras raparigas a desenvolver percursos profissionais
idênticos e para mostrar que estas áreas não são exclusivas do sexo masculino", lembra a diretora de
comunicação e marketing.
Participam ainda na plataforma de exploração vocacional "Design the Future", lançada pela Fundação
Vodafone Portugal. Patrícia Alves, responsável da área de testes de software no Lisbon HUB de
Tecnologias da Informação da Siemens, foi uma das colaboradoras a contribuir com um testemunho
em vídeo para esta iniciativa.
O futuro da igualdade de género no sectores tecnológicos e de engenharia começa a preparar-se já e
empresas como a Siemens têm um papel fundamental nessa missão.
2017-05-10 12:33:37+01:00
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Evento ExecutivaMulheres na Tecnologia: falta talento feminino no setorA Conferência Mulheres na
Tecnologia, organizada pela Executiva, encheu o auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
para debater temas urgentes: como captar o interesse das jovens pela tecnologia, que desafios se
põem às profissionais do sector e como promover as lideranças femininas.
Miguel de Castro Neto, da Nova IMS, alertou para o desafio que as mulheres enfrentam para conseguir
um lugar no mundo da tecnologia.
Foto Paulo AlexandrinoTextoCristina CorreiaPartilhar
A esmagadora maioria dos postos de trabalho são ocupados por homens, o número de mulheres que
trabalham em áreas como a computação e a informática está a diminuir e é preciso cativar as
raparigas desde o ensino básico para a matemática e as ciências. Estas foram algumas das principais
conclusões da Conferência Mulheres na Tecnologia, uma iniciativa da Executiva, com o patrocínio da
Accenture e da Nova IMS e o apoio da Siemens, que decorreu ontem, 27 de abril, no auditório da
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, integrada nas comemorações do 'International Girls in ICT
Day'.
As boas vindas foram dadas por Isabel Canha, diretora e cofundadora da Executiva, seguida por
Miguel Castro Neto, subdiretor da NOVA Information Managment School (IMS), que na sua
intervenção salientou o papel da sua escola na formação de novas gerações de cientistas de dados e o
"desafio que é conseguir que as mulheres também tenham um lugar profissional no campo da
tecnologia." Na Nova IMS - que há duas semanas conquistou a distinção de melhor mestrado do
mundo - tem um índice de "empregabilidade de praticamente 100% e imediata" entre os seus
licenciados e mestrados, 53% dos quais são mulheres. "Os cientistas de dados estão no topo das
profissões mais procuradas a nível mundial. É um mercado muito interessante e tendo em conta que
não vai parar de crescer nos próximos tempos, a necessidade de encarar os desafios das mulheres na
tecnologia é premente."
Teresa Morais, Fernanda Barata de Carvalho, Joana Garoupa, Eugénio Baptista, Paula Panarra,
Gonçalo Oliveira e Isabel Canha.
Promover a curiosidade tecnológica nas raparigas
O primeiro painel de oradores da manhã falou da necessidade de trazer mais mulheres a cargos de
topo nas empresas tecnológicas e juntou a CEO da Microsoft em Portugal, Paula Panarra; Gonçalo
Marques Oliveira, CIO da Galp Energia; Fernanda Barata de Carvalho, diretora de recursos humanos
da Accenture; Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da Siemens; Teresa Morais,
embaixadora da organização Chicas Poderosas e Eugénio Baptista, diretor central de Sistemas de
Informação da Caixa Geral de Depósitos.
O CIO da Galp Energia da Galp acredita que o facto de mais mulheres desistirem de carreiras na
tecnologia decorre de não lhes ser dada a oportunidade de exercerem as dimensões que estiveram na
origem do seu interesse inicial pela área: criatividade, capacidade de fazerem coisas novas, de
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experimentar novas tecnologias, travando-lhes a capacidade de evolução.
Teresa Morais, embaixadora das Chicas Poderosas em Portugal, falou das áreas de atuação da sua
organização: capacitar as mulheres com aptidões tecnológicas num mundo onde isso é um fator
essencial. "Não pretendemos substituir a formação académica ou dar uma formação hipertécnica, mas
suscitar a curiosidade, desmistificar a tecnologia, dando a perceção que hoje ela está em todas as
áreas e muda vidas. É uma questão de empoderamento, autoconfiança, de inspirar e dar
ferramentas."
Medidas essenciais passam por promover a fluência digital de modo a atingir uma maior paridade de
género nesta área, acredita Fernanda Barata de Carvalho. Na Accenture, onde lidera os recursos
humanos, programas de mentoring e coaching, ações de captação de jovem talento em universidades
são as medidas tomadas para reter ou captar talento feminino. "O nosso rácio é de 40% de mulheres
para 60% de homens, em 400 pessoas."
"Organizamos iniciativas nas escolas, como a Apps for Good, onde até fazemos discriminação positiva,
atribuindo prémios a equipas femininas", Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da
Siemens
A Siemens também aposta em programas dirigidos a raparigas, atraindo-as para o mundo da
tecnologia e ciências, desde o ensino básico e secundário até às universidades, diz Joana Garoupa.
"Organizamos ações nas escolas, com programas como o Ciência Viva ou a iniciativa Apps for Good,
de criação de aplicações com componente social, onde até fazemos discriminação positiva, dando
prémios a equipas femininas ou com elementos femininos." Maratonas de programação desenvolvidas
pelo grupo alemão já premiaram equipas femininas. A Microsoft também adotou a mesma estratégia,
com ações para raparigas a frequentar o ensino básico. "Vários estudos provam que até aos 11 anos
as crianças se sentem muito atraídas por esta área, e que o interesse começa a esmorecer depois dos
15 anos", observou Paula Panarra. Outra estratégia passa pelo recrutamento de licenciados em outros
cursos que nãos os tecnológico-científicos, oferecendo-lhes formação complementar nessa área.
Políticas de incentivo atuais "são insuficientes"
"Temos 57% de mulheres em termos globais, 40% das pessoas que reportam a mim são mulheres e
sou chefiado por uma mulher", afirmou Eugénio Baptista, diretor central de Sistemas de Informação
da CGD, atestando como a paridade de género está no bom caminho na Caixa Geral de Depósitos. "O
problema nas tecnologias é mais grave: é haver falta de talento feminino e masculino." Uma ideia
reforçada por Paula Panarra, CEO da Microsoft, que lembrou como no mercado de trabalho a procura
por parte das empresas já é maior que a oferta em termos de profissionais qualificados.
As políticas que estão a ser desenvolvidas para trazer mais mulheres para a tecnologia "são
insuficientes" para Gonçalo Marques Oliveira, e prova-o o facto da percentagem de mulheres em
carreiras tecnológicas ter vindo a diminuir, "um atestado da nossa incapacidade de as tornar atraentes
para o género feminino. Estamos a fazer pouco, ou o que estamos a fazer não está a ter resultados
positivos."
"Temos que nos atrever e afirmar mais", diz Fernanda Barata de Carvalho, directora de Recursos
Humanos da Accenture, referindo-se às mulheres em cargos de liderança.
Em Portugal, 86% dos cargos em tecnologia são ocupados por homens, lembra Teresa Morais,
embaixadora em Portugal do movimento Chicas Poderosas. "A meritocracia tem de assentar na
igualdade de oportunidades e a verdade é que ela não existe. Portanto, tem de haver certa uma
discriminação positiva, que não é mais do que criar condições às mulheres para estarem em igualdade
e confortáveis no mercado de trabalho." As empresas também têm muito a ganhar: "Vários estudos
provam que a igualdade de género dá muito dinheiro."
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Mais equilíbrio casa/trabalho
Quando as mulheres chegam a posições de liderança, nesta ou outras áreas, há que adotar
comportamentos mais assertivos, diz Fernanda Barata de Carvalho, diretora de Recursos Humanos da
Accenture, que observou como as vozes femininas nos conselhos de administração acabam por se
retrair. "Temos que nos atrever e afirmar mais."
"Na indústria da tecnologia há a possibilidade de ter horários mais flexíveis e de trabalhar a partir de
qualquer lado." Eugénio Baptista, director central de sistema de comunicação da CGD
Mas a linguagem para atrair homens e mulheres para estas carreiras têm de ser diferente, até porque
as suas expetativas não são exatamente as mesmas. Citando um estudo da Randstad feito com
universitários, Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da Siemens, observa como o
salário é o factor mais importante para ambos os sexos, mas em segundo lugar, vem a oportunidade
de progredir na carreira, para eles, e um bom work life balance, no caso delas. Acredita, por isso, que
a discussão da igualdade de género começa nas divisões de tarefas em casa e com a família, que não
pode pender mais para o lado feminino.
Eugénio Baptista lembra um fator que facilita a inclusão. "Na indústria da tecnologia há a possibilidade
de ter horários mais flexíveis e de trabalhar a partir de qualquer lado." As ambições de vida e carreira
das novas gerações mudaram, diz Paula Panarra, por isso as organizações podem ter de mudar de
paradigma, se quiserem chamá-las a si. "Procuram muito mais as experiências e menos os bens
materiais com que, no passado, as organizações retinham talento."
Cristina Fonseca, Ana Maria Evans, Inês Carvalho, Rita Alves, Anabela Peixoto, Manuela Coutinho e
Maria Serina.
Mulheres num mundo de homens
O segundo painel da manhã juntou mulheres com percursos muito distintos de carreiras ligadas à
tecnologia, que partilharam as suas experiência e desafios. O caso de Cristina Fonseca é atípico e
único em Portugal. Tinha 24 anos quando fundou, em parceria com um colega, a Talkdesk, uma start
up avaliada já em 500 milhões de dólares. "Duvido que houvesse muita gente que trocasse a sua vida
por aquela que eu tive nos últimos seis anos."
"Tonei-me muito seletiva com as propostas de emprego que recebia. preocupava-me aquilo em que
iria investir o meu tempo. Mas duvido que houvesse muita gente que trocasse a sua vida por aquela
que eu tive nos últimos seis anos." Cristina Fonseca, co-fundadora da Talkdesk
Uma pneumonia grave que lhe pôs a vida em risco, no primeiro ano de mestrado, tornou-a "muito
seletiva" com as propostas de trabalho. "Preocupava-me aquilo em que iria investir o meu tempo e
não havia nada que me apelasse verdadeiramente. Decidi não aceitar nenhuma das propostas.
Ninguém fazia isto." Com o sócio, Tiago, concorreu a um concurso de ideias para a criação de uma
aplicação, nos EUA. O prémio era um computador mas a sua ideia de negócio acabou por ser escolhida
para um acelerador de empresas nos EUA. "Hoje somos mais de 250 pessoas divididas entre
escritórios de Lisboa, Porto e São Francisco."
A programadora Inês Carvalho tinha apenas 15 anos quando decidiu o seu futuro de forma bem
pragmática. "O meu pai também é engenheiro informático. Desde muito pequena tive contacto com
computadores e meu pai sempre fez por nos ensinar, a mim e à minha irmã aquilo que sabia." Foi
fazendo experiências em linguagem HTML na adolescência. "Estava na dúvida entre Letras e Ciências.
Acabei por optar por Ciências, já com engenharia informática em mente, por saber que ia ter fortes
possibilidades de emprego."
Já para Rita Alves, aprender a lidar com tecnologia tornou-se uma tarefa do quotidiano quando foi
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trabalhar para o Oceanário, onde hoje é supervisora da direção de Engenharia e Projetos. "A
tecnologia é uma ferramenta muito importante para o que faço. Controlamos os sistemas de suporte
de vida de sete mil espécies, ares condicionados e unidades de tratamento de ar."
Manuela Coutinho licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, um curso onde a
maioria dos alunos ainda hoje são rapazes. Para a responsável pelo Centro de Supervisão de Redes da
PT, o ensino da matemática, informática e inglês deveriam ser a grande aposta das políticas
educativas, se quisermos atrair mais raparigas para as áreas tecnológicas, por serem três
competências absolutamente necessárias e fundamentais aos currículos desta área.
Fazer ouvir as vozes femininas
O que continua então a afastar grande parte das mulheres desta área? Cristina Fonseca acha que
faltam modelos de inspiração femininos e que a própria educação familiar pode contribuir para ainda
mantermos a ideia de que há empregos de rapazes e raparigas. "Há muita gente que vem ter comigo
para perguntar como aumenta a diversidade na sua equipa de engenharia. Às vezes sinto
discriminação positiva por ser mulher. O mercado de trabalho é um mundo difícil e há homens para
quem não é fácil aceitar que há uma mulher que está ao seu nível. É um desafio ainda."
"Cheguei a duvidar, em certas ocasiões, se fui contratada pelas minhas competência ou porque ficava
bem ter nos quadros uma mulher a programar." Inês Carvalho, programadora
Inês Carvalho também já passou por situações em que acreditar ter funcionado algum tipo de
discriminação positiva. "Cheguei a duvidar, em certas ocasiões, se fui contratada pelas minhas
competência ou porque ficava bem ter nos quadros uma mulher a programar." Admite que sente "um
pouco mais de dificuldade em expressar a sua opinião", mas a entrada de mais uma colega fez a
diferença. "Tivemos uma ligação quase instantânea porque temos as mesmas experiências e podemos
falar dos mesmos problemas. Vejo que tanto eu como ela, falamos mais desde que ela chegou." A
presença de mais mulheres pode ajudar as profissionais da área a serem mais assertivas, admite.
As mulheres a trabalharem nestas carreiras de computação queixam-se muitas vezes que as suas
vozes são pouco ouvidas e valorizadas e de não lhes atribuírem projetos que lhes dêem visibilidade.
Anabela Peixoto, engenheira química responsável pelo Departamento de Materiais Isolantes na EDP
Labelec, tem a experiência oposta. "É frequente estar numa reunião com 20 pessoas e perceber que
sou a única mulher, mas talvez pela diferença de género, quando falo sou ouvida e como estou muito
vocacionada para um assunto muito restrito, a minha opinião é respeitada."
"Tive episódios em que estava a falar de redes com um cliente, que de repente me pergunta se pode
falar com a equipa técnica. Claro que sim, eu também sou a equipa técnica! Tentar encontrar
mentores que nos ajudem a construir uma confiança interna que nos ajude a lidar com estas situações
é importante" Cristina Fonseca, Talkdesk
Para Manuela Coutinho, a dificuldade é menos a discriminação e mais os apoios para patrocinar
algumas ideias, por ser mulher. "Mas às vezes acho que os venço pelo cansaço: 'deixa-a lá fazer
isto.'."
O segredo para uma jovem fazer uma carreira de sucesso é nunca se posicionar como um grupo à
parte ou como "a pessoa diferente", para Cristina Fonseca. "Tive episódios em que estava a falar de
redes com um cliente, que de repente me pergunta se pode falar com a equipa técnica. Claro que sim,
eu também sou a equipa técnica! Tentar encontrar mentores que nos ajudem a construir uma
confiança interna que nos ajude a lidar com estas situações é importante."
Adaptabilidade e flexibilidade, muita formação, persistência, dedicação e ter skills tecnológicos e
estatísticos são o caminho para uma carreira saudável nesta área, para as participantes do painel.
Inês Fonseca destaca ainda: "A quem quiser seguir informática, não vou mentir: o curso é difícil, mas
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se apostarem nele têm mais facilidade em arranjar o primeiro emprego."
Pedro Pina
"A inclusão é uma decisão"
O encerramento da conferência coube a Pedro Pina, global client partner da Google, cuja intervenção
enquanto key note speaker se centrou no tema 'A diversidade é um facto, a inclusão uma decisão'. O
tema é caro a Pedro Pina, que também é mentor de um conjunto de mulheres na Google. "Sigo-as
diretamente para fazer com que as suas carreiras cresçam e que elas se imponham nas suas funções.
É algo a que dedico bastante tempo. A indústria da tecnologia e a Google não estão num bom papel
no que toca a diversidade, mas estamos a melhorar."
Aumentar a inclusão depende de estratégias a montante, como programas de incentivo escolar à
tecnologia, que a Google promove logo no primeiro ciclo do ensino básico. As universidades também
são campos a explorar, até porque muitos recém-formados em cursos tecnológicos optam por não
entrar no mercado de trabalho nessas carreiras. "Estamos a contactar esses alunos diretamente e
fazemos isso sobretudo com raparigas, para que essa quebra não se dê."
Pedro Pina contou ainda como a Google faz a verificação de processos internos relativos à diversidade,
certificando-se, por exemplo, que as mulheres têm a acesso a promoções de forma equilibrada.
"Fazemos questionários anuais de satisfação aos colaboradores e relatórios para saber que há alguma
insatisfação que se esteja a concentrar em determinados grupos." Promovem programas como o
Accelerate, para diminuir a info-exclusão, iniciativas como o Women@, programas de coaching e
workshops para ajudar as mulheres a vencerem os seus desafios, a projetar as suas opiniões em
ambientes menos favoráveis e a progredir na carreira.
"É preciso abandonar clichés como o multitasking feminino ou de que há uma certa superioridade
feminina. Insistir neles significa que estamos compensar por exagero, tentando superar uma situação
em que estamos em permanente desvantagem" Pedro Pina, global client partner Google
Mas nenhuma destas medidas de inclusão - "que tem de ser tomada diariamente, a nível institucional
e programático, em simultâneo" - será bem sucedida se um trabalho bem mais simples não for
implementado, diz: uma mudança de atitudes sobre os papéis de género na educação que se dá em
família. "Está provado que até aos dois anos é quando absorvemos grande parte da ideia de papéis
sociais. É preciso cuidado com as mensagens que passamos às crianças." O global partner client da
Google acredita ainda que é preciso acabar com alguns mitos perigosos e condescendentes: "É preciso
abandonar clichés como o multitasking feminino, a ideia perigosa da supermulher e de que há uma
certa superioridade feminina. É difícil seguir em frente assim, porque significa que estamos compensar
por exagero, tentando superar uma situação em que estamos em permanente desvantagem. E a
maternidade não é só um tema só de mulheres, lamento. Enquanto isso acontecer, a situação não
mudará."
2017-04-28 12:30:01+01:00
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Evento ExecutivaMulheres na Tecnologia: falta talento feminino no setorA Conferência Mulheres na
Tecnologia, organizada pela Executiva, encheu o auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
para debater temas urgentes: como captar o interesse das jovens pela tecnologia, que desafios se
põem às profissionais do sector e como promover as lideranças femininas.
Miguel de Castro Neto, da Nova IMS, alertou para o desafio que as mulheres enfrentam para conseguir
um lugar no mundo da tecnologia.
Foto Paulo AlexandrinoTextoCristina CorreiaPartilhar
A esmagadora maioria dos postos de trabalho são ocupados por homens, o número de mulheres que
trabalham em áreas como a computação e a informática está a diminuir e é preciso cativar as
raparigas desde o ensino básico para a matemática e as ciências. Estas foram algumas das principais
conclusões da Conferência Mulheres na Tecnologia, uma iniciativa da Executiva, com o patrocínio da
Accenture e da Nova IMS e o apoio da Siemens, que decorreu ontem, 27 de abril, no auditório da
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, integrada nas comemorações do 'International Girls in ICT
Day'.
As boas vindas foram dadas por Isabel Canha, diretora e cofundadora da Executiva, seguida por
Miguel Castro Neto, subdiretor da NOVA Information Managment School (IMS), que na sua
intervenção salientou o papel da sua escola na formação de novas gerações de cientistas de dados e o
"desafio que é conseguir que as mulheres também tenham um lugar profissional no campo da
tecnologia." Na Nova IMS - que há duas semanas conquistou a distinção de melhor mestrado do
mundo - tem um índice de "empregabilidade de praticamente 100% e imediata" entre os seus
licenciados e mestrados, 53% dos quais são mulheres. "Os cientistas de dados estão no topo das
profissões mais procuradas a nível mundial. É um mercado muito interessante e tendo em conta que
não vai parar de crescer nos próximos tempos, a necessidade de encarar os desafios das mulheres na
tecnologia é premente."
Teresa Morais, Fernanda Barata de Carvalho, Joana Garoupa, Eugénio Baptista, Paula Panarra,
Gonçalo Oliveira e Isabel Canha.
Promover a curiosidade tecnológica nas raparigas
O primeiro painel de oradores da manhã falou da necessidade de trazer mais mulheres a cargos de
topo nas empresas tecnológicas e juntou a CEO da Microsoft em Portugal, Paula Panarra; Gonçalo
Marques Oliveira, CIO da Galp Energia; Fernanda Barata de Carvalho, diretora de recursos humanos
da Accenture; Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da Siemens; Teresa Morais,
embaixadora da organização Chicas Poderosas e Eugénio Baptista, diretor central de Sistemas de
Informação da Caixa Geral de Depósitos.
O CIO da Galp Energia da Galp acredita que o facto de mais mulheres desistirem de carreiras na
tecnologia decorre de não lhes ser dada a oportunidade de exercerem as dimensões que estiveram na
origem do seu interesse inicial pela área: criatividade, capacidade de fazerem coisas novas, de
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experimentar novas tecnologias, travando-lhes a capacidade de evolução.
Teresa Morais, embaixadora das Chicas Poderosas em Portugal, falou das áreas de atuação da sua
organização: capacitar as mulheres com aptidões tecnológicas num mundo onde isso é um fator
essencial. "Não pretendemos substituir a formação académica ou dar uma formação hipertécnica, mas
suscitar a curiosidade, desmistificar a tecnologia, dando a perceção que hoje ela está em todas as
áreas e muda vidas. É uma questão de empoderamento, autoconfiança, de inspirar e dar
ferramentas."
Medidas essenciais passam por promover a fluência digital de modo a atingir uma maior paridade de
género nesta área, acredita Fernanda Barata de Carvalho. Na Accenture, onde lidera os recursos
humanos, programas de mentoring e coaching, ações de captação de jovem talento em universidades
são as medidas tomadas para reter ou captar talento feminino. "O nosso rácio é de 40% de mulheres
para 60% de homens, em 400 pessoas."
"Organizamos iniciativas nas escolas, como a Apps for Good, onde até fazemos discriminação positiva,
atribuindo prémios a equipas femininas", Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da
Siemens
A Siemens também aposta em programas dirigidos a raparigas, atraindo-as para o mundo da
tecnologia e ciências, desde o ensino básico e secundário até às universidades, diz Joana Garoupa.
"Organizamos ações nas escolas, com programas como o Ciência Viva ou a iniciativa Apps for Good,
de criação de aplicações com componente social, onde até fazemos discriminação positiva, dando
prémios a equipas femininas ou com elementos femininos." Maratonas de programação desenvolvidas
pelo grupo alemão já premiaram equipas femininas. A Microsoft também adotou a mesma estratégia,
com ações para raparigas a frequentar o ensino básico. "Vários estudos provam que até aos 11 anos
as crianças se sentem muito atraídas por esta área, e que o interesse começa a esmorecer depois dos
15 anos", observou Paula Panarra. Outra estratégia passa pelo recrutamento de licenciados em outros
cursos que nãos os tecnológico-científicos, oferecendo-lhes formação complementar nessa área.
Políticas de incentivo atuais "são insuficientes"
"Temos 57% de mulheres em termos globais, 40% das pessoas que reportam a mim são mulheres e
sou chefiado por uma mulher", afirmou Eugénio Baptista, diretor central de Sistemas de Informação
da CGD, atestando como a paridade de género está no bom caminho na Caixa Geral de Depósitos. "O
problema nas tecnologias é mais grave: é haver falta de talento feminino e masculino." Uma ideia
reforçada por Paula Panarra, CEO da Microsoft, que lembrou como no mercado de trabalho a procura
por parte das empresas já é maior que a oferta em termos de profissionais qualificados.
As políticas que estão a ser desenvolvidas para trazer mais mulheres para a tecnologia "são
insuficientes" para Gonçalo Marques Oliveira, e prova-o o facto da percentagem de mulheres em
carreiras tecnológicas ter vindo a diminuir, "um atestado da nossa incapacidade de as tornar atraentes
para o género feminino. Estamos a fazer pouco, ou o que estamos a fazer não está a ter resultados
positivos."
"Temos que nos atrever e afirmar mais", diz Fernanda Barata de Carvalho, directora de Recursos
Humanos da Accenture, referindo-se às mulheres em cargos de liderança.
Em Portugal, 86% dos cargos em tecnologia são ocupados por homens, lembra Teresa Morais,
embaixadora em Portugal do movimento Chicas Poderosas. "A meritocracia tem de assentar na
igualdade de oportunidades e a verdade é que ela não existe. Portanto, tem de haver certa uma
discriminação positiva, que não é mais do que criar condições às mulheres para estarem em igualdade
e confortáveis no mercado de trabalho." As empresas também têm muito a ganhar: "Vários estudos
provam que a igualdade de género dá muito dinheiro."
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Mais equilíbrio casa/trabalho
Quando as mulheres chegam a posições de liderança, nesta ou outras áreas, há que adotar
comportamentos mais assertivos, diz Fernanda Barata de Carvalho, diretora de Recursos Humanos da
Accenture, que observou como as vozes femininas nos conselhos de administração acabam por se
retrair. "Temos que nos atrever e afirmar mais."
"Na indústria da tecnologia há a possibilidade de ter horários mais flexíveis e de trabalhar a partir de
qualquer lado." Eugénio Baptista, director central de sistema de comunicação da CGD
Mas a linguagem para atrair homens e mulheres para estas carreiras têm de ser diferente, até porque
as suas expetativas não são exatamente as mesmas. Citando um estudo da Randstad feito com
universitários, Joana Garoupa, diretora de Comunicação e Marketing da Siemens, observa como o
salário é o factor mais importante para ambos os sexos, mas em segundo lugar, vem a oportunidade
de progredir na carreira, para eles, e um bom work life balance, no caso delas. Acredita, por isso, que
a discussão da igualdade de género começa nas divisões de tarefas em casa e com a família, que não
pode pender mais para o lado feminino.
Eugénio Baptista lembra um fator que facilita a inclusão. "Na indústria da tecnologia há a possibilidade
de ter horários mais flexíveis e de trabalhar a partir de qualquer lado." As ambições de vida e carreira
das novas gerações mudaram, diz Paula Panarra, por isso as organizações podem ter de mudar de
paradigma, se quiserem chamá-las a si. "Procuram muito mais as experiências e menos os bens
materiais com que, no passado, as organizações retinham talento."
Cristina Fonseca, Ana Maria Evans, Inês Carvalho, Rita Alves, Anabela Peixoto, Manuela Coutinho e
Maria Serina.
Mulheres num mundo de homens
O segundo painel da manhã juntou mulheres com percursos muito distintos de carreiras ligadas à
tecnologia, que partilharam as suas experiência e desafios. O caso de Cristina Fonseca é atípico e
único em Portugal. Tinha 24 anos quando fundou, em parceria com um colega, a Talkdesk, uma start
up avaliada já em 500 milhões de dólares. "Duvido que houvesse muita gente que trocasse a sua vida
por aquela que eu tive nos últimos seis anos."
"Tonei-me muito seletiva com as propostas de emprego que recebia. preocupava-me aquilo em que
iria investir o meu tempo. Mas duvido que houvesse muita gente que trocasse a sua vida por aquela
que eu tive nos últimos seis anos." Cristina Fonseca, co-fundadora da Talkdesk
Uma pneumonia grave que lhe pôs a vida em risco, no primeiro ano de mestrado, tornou-a "muito
seletiva" com as propostas de trabalho. "Preocupava-me aquilo em que iria investir o meu tempo e
não havia nada que me apelasse verdadeiramente. Decidi não aceitar nenhuma das propostas.
Ninguém fazia isto." Com o sócio, Tiago, concorreu a um concurso de ideias para a criação de uma
aplicação, nos EUA. O prémio era um computador mas a sua ideia de negócio acabou por ser escolhida
para um acelerador de empresas nos EUA. "Hoje somos mais de 250 pessoas divididas entre
escritórios de Lisboa, Porto e São Francisco."
A programadora Inês Carvalho tinha apenas 15 anos quando decidiu o seu futuro de forma bem
pragmática. "O meu pai também é engenheiro informático. Desde muito pequena tive contacto com
computadores e meu pai sempre fez por nos ensinar, a mim e à minha irmã aquilo que sabia." Foi
fazendo experiências em linguagem HTML na adolescência. "Estava na dúvida entre Letras e Ciências.
Acabei por optar por Ciências, já com engenharia informática em mente, por saber que ia ter fortes
possibilidades de emprego."
Já para Rita Alves, aprender a lidar com tecnologia tornou-se uma tarefa do quotidiano quando foi
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trabalhar para o Oceanário, onde hoje é supervisora da direção de Engenharia e Projetos. "A
tecnologia é uma ferramenta muito importante para o que faço. Controlamos os sistemas de suporte
de vida de sete mil espécies, ares condicionados e unidades de tratamento de ar."
Manuela Coutinho licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, um curso onde a
maioria dos alunos ainda hoje são rapazes. Para a responsável pelo Centro de Supervisão de Redes da
PT, o ensino da matemática, informática e inglês deveriam ser a grande aposta das políticas
educativas, se quisermos atrair mais raparigas para as áreas tecnológicas, por serem três
competências absolutamente necessárias e fundamentais aos currículos desta área.
Fazer ouvir as vozes femininas
O que continua então a afastar grande parte das mulheres desta área? Cristina Fonseca acha que
faltam modelos de inspiração femininos e que a própria educação familiar pode contribuir para ainda
mantermos a ideia de que há empregos de rapazes e raparigas. "Há muita gente que vem ter comigo
para perguntar como aumenta a diversidade na sua equipa de engenharia. Às vezes sinto
discriminação positiva por ser mulher. O mercado de trabalho é um mundo difícil e há homens para
quem não é fácil aceitar que há uma mulher que está ao seu nível. É um desafio ainda."
"Cheguei a duvidar, em certas ocasiões, se fui contratada pelas minhas competência ou porque ficava
bem ter nos quadros uma mulher a programar." Inês Carvalho, programadora
Inês Carvalho também já passou por situações em que acreditar ter funcionado algum tipo de
discriminação positiva. "Cheguei a duvidar, em certas ocasiões, se fui contratada pelas minhas
competência ou porque ficava bem ter nos quadros uma mulher a programar." Admite que sente "um
pouco mais de dificuldade em expressar a sua opinião", mas a entrada de mais uma colega fez a
diferença. "Tivemos uma ligação quase instantânea porque temos as mesmas experiências e podemos
falar dos mesmos problemas. Vejo que tanto eu como ela, falamos mais desde que ela chegou." A
presença de mais mulheres pode ajudar as profissionais da área a serem mais assertivas, admite.
As mulheres a trabalharem nestas carreiras de computação queixam-se muitas vezes que as suas
vozes são pouco ouvidas e valorizadas e de não lhes atribuírem projetos que lhes dêem visibilidade.
Anabela Peixoto, engenheira química responsável pelo Departamento de Materiais Isolantes na EDP
Labelec, tem a experiência oposta. "É frequente estar numa reunião com 20 pessoas e perceber que
sou a única mulher, mas talvez pela diferença de género, quando falo sou ouvida e como estou muito
vocacionada para um assunto muito restrito, a minha opinião é respeitada."
"Tive episódios em que estava a falar de redes com um cliente, que de repente me pergunta se pode
falar com a equipa técnica. Claro que sim, eu também sou a equipa técnica! Tentar encontrar
mentores que nos ajudem a construir uma confiança interna que nos ajude a lidar com estas situações
é importante" Cristina Fonseca, Talkdesk
Para Manuela Coutinho, a dificuldade é menos a discriminação e mais os apoios para patrocinar
algumas ideias, por ser mulher. "Mas às vezes acho que os venço pelo cansaço: 'deixa-a lá fazer
isto.'."
O segredo para uma jovem fazer uma carreira de sucesso é nunca se posicionar como um grupo à
parte ou como "a pessoa diferente", para Cristina Fonseca. "Tive episódios em que estava a falar de
redes com um cliente, que de repente me pergunta se pode falar com a equipa técnica. Claro que sim,
eu também sou a equipa técnica! Tentar encontrar mentores que nos ajudem a construir uma
confiança interna que nos ajude a lidar com estas situações é importante."
Adaptabilidade e flexibilidade, muita formação, persistência, dedicação e ter skills tecnológicos e
estatísticos são o caminho para uma carreira saudável nesta área, para as participantes do painel.
Inês Fonseca destaca ainda: "A quem quiser seguir informática, não vou mentir: o curso é difícil, mas
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se apostarem nele têm mais facilidade em arranjar o primeiro emprego."
Pedro Pina
"A inclusão é uma decisão"
O encerramento da conferência coube a Pedro Pina, global client partner da Google, cuja intervenção
enquanto key note speaker se centrou no tema 'A diversidade é um facto, a inclusão uma decisão'. O
tema é caro a Pedro Pina, que também é mentor de um conjunto de mulheres na Google. "Sigo-as
diretamente para fazer com que as suas carreiras cresçam e que elas se imponham nas suas funções.
É algo a que dedico bastante tempo. A indústria da tecnologia e a Google não estão num bom papel
no que toca a diversidade, mas estamos a melhorar."
Aumentar a inclusão depende de estratégias a montante, como programas de incentivo escolar à
tecnologia, que a Google promove logo no primeiro ciclo do ensino básico. As universidades também
são campos a explorar, até porque muitos recém-formados em cursos tecnológicos optam por não
entrar no mercado de trabalho nessas carreiras. "Estamos a contactar esses alunos diretamente e
fazemos isso sobretudo com raparigas, para que essa quebra não se dê."
Pedro Pina contou ainda como a Google faz a verificação de processos internos relativos à diversidade,
certificando-se, por exemplo, que as mulheres têm a acesso a promoções de forma equilibrada.
"Fazemos questionários anuais de satisfação aos colaboradores e relatórios para saber que há alguma
insatisfação que se esteja a concentrar em determinados grupos." Promovem programas como o
Accelerate, para diminuir a info-exclusão, iniciativas como o Women@, programas de coaching e
workshops para ajudar as mulheres a vencerem os seus desafios, a projetar as suas opiniões em
ambientes menos favoráveis e a progredir na carreira.
"É preciso abandonar clichés como o multitasking feminino ou de que há uma certa superioridade
feminina. Insistir neles significa que estamos compensar por exagero, tentando superar uma situação
em que estamos em permanente desvantagem" Pedro Pina, global client partner Google
Mas nenhuma destas medidas de inclusão - "que tem de ser tomada diariamente, a nível institucional
e programático, em simultâneo" - será bem sucedida se um trabalho bem mais simples não for
implementado, diz: uma mudança de atitudes sobre os papéis de género na educação que se dá em
família. "Está provado que até aos dois anos é quando absorvemos grande parte da ideia de papéis
sociais. É preciso cuidado com as mensagens que passamos às crianças." O global partner client da
Google acredita ainda que é preciso acabar com alguns mitos perigosos e condescendentes: "É preciso
abandonar clichés como o multitasking feminino, a ideia perigosa da supermulher e de que há uma
certa superioridade feminina. É difícil seguir em frente assim, porque significa que estamos compensar
por exagero, tentando superar uma situação em que estamos em permanente desvantagem. E a
maternidade não é só um tema só de mulheres, lamento. Enquanto isso acontecer, a situação não
mudará."
2017-04-28 12:30:01+01:00
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Portugal está a crescer em investimento social. Os empreendedores desenvolvem ideias inovadoras e
acreditam que são capazes de transformar o mundo. É o novo empreendedorismo com benefícios para
todos.
Sabia que existe uma aplicação informática desenvolvida para aumentar a eficiência das organizações
sociais que trabalham com pessoas sem-abrigo através do recurso à tecnologia de georreferenciação?
E que há uma startup com um produto inovador para melhorar a alfabetização de jovens com
necessidades especiais? Ou já ouviu falar num modelo low-cost inovador que oferece serviços de
babysitting para mães solteiras (e não só) a trabalhar horas-extra? E no projeto de inovação social
que educa crianças e jovens para os estilos de vida saudáveis de forma a combater a obesidade e
prevenir a incidência da diabetes?
Estas são apenas algumas das startup que integram a Impact Generator, uma aceleradora de impacto
que promete ser, ao mesmo tempo, um palco privilegiado para empreendedores sociais exporem
ideias inovadoras de negócio e um polo de atração para investidores.
Segundo o Social Innovation Index 2016, publicado pelo The Economist, Portugal ocupa o 22º lugar na
lista de países com os níveis mais dinâmicos na área do investimento em inovação social. Além disso,
é também destacado por integrar o pequeno grupo de apenas sete nações que desenvolveram, e
estão a implementar, uma política integrada de apoio à inovação social. O ecossistema de
empreendedorismo em Portugal tem vindo a alinhar-se para oferecer todos os tipos de apoio aos
empreendedores. São programas de incubação e de aceleração que atraem cada vez mais investidores
interessados em startup portuguesas. Falamos de casos como os da Uniplaces, Feedzai, Talkdesk ou
Unbable, entre tantos outros.
Empreender, do latim imprehendere, significa tomar nas mãos, assumir e fazer. Foi o que fez Celmira
Macedo, empreendedora social de Alfândega da Fé, quando criou as EKUI Cards em 2012, numa altura
em que este tipo de apoio não estava disponível. As cartas didáticas EKUI integram quatro formatos
de comunicação (gestual, fonética, gráfica e braille) e já contribuem para a alfabetização de 800
alunos com necessidades educativas especiais. Além das características únicas, este material
pedagógico é cerca de 50% mais barato face às alternativas dominantes no mercado, permitindo que
mais pessoas possam usá-lo.
A Impact Generator é um programa de aceleração para startup de impacto social criado a pensar em
empreendedores como a Celmira e em projetos como a EKUI, oferecendo-lhes as ferramentas e as
competências de gestão necessárias para o crescimento da sua ideia de negócio. Com a duração de 16
semanas, o programa é exclusivamente dirigido a startup de impacto social, cujos bens e serviços
respondem a um problema social ao mesmo tempo que geram receitas, assentes em modelos de
negócio sustentáveis.
A edição deste ano recebeu 31 candidaturas, entre as quais foram selecionados sete projetos finalistas
que vão integrar o programa de aceleração. Após a realização das três edições previstas, os
investidores terão acesso a um conjunto de 30 startup sociais devidamente preparadas e dotadas de
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competências para receberem o investimento.
A Impact Generator é uma ideia que nasce de um conjunto de parceiros dos setores privado, público e
social, cada um deles trazendo competências específicas para o programa de aceleração. É o caso da
Caixa Económica Montepio Geral, que oferece uma vasta experiência neste território do
empreendedorismo social e da inovação social, com o qual está familiarizado. Além de representar
uma vasta carteira de potenciais clientes a quem os projetos podem vir a ser apresentados
futuramente.
Sete finalistas, sete ideias para melhorar o nosso mundo
A Avó veio Trabalhar - Projeto que capacita seniores, nas comunidades em que se inserem,
assumindo-se enquanto gerador de receitas e de impacto na promoção do envelhecimento ativo.
Iniciativa de aprendizagem e partilha entre gerações que, através dos trabalhos tradicionais e do
design aumenta o poder de intervenção dos seniores na sociedade.
AidHound - Exemplo de SaaS (software as a service) que tem como objetivo apoiar na gestão de
entidades da economia social que se dedicam à ajuda localizada, nas atividades mais rotineiras. No
AidHound é possível criar rotas, definir equipas, alocar equipas a rotas, preencher relatórios de
atividade, pesquisar dados e consultar gráficos, entre outras atividades.
Apps for Good - Plataforma online de educação para a cidadania através de conteúdos que orientam
professores e alunos para a conceção de apps que resolvam problemas sociais. O projeto propõe uma
abordagem inovadora onde professores e alunos formam uma equipa, servindo-se de uma rede de
especialistas voluntários.
Chefs de Saúde - Dirigido a crianças, dos 6 aos 12 anos, este projeto visa ensinar a cozinhar e a fazer
escolhas alimentares mais saudáveis. O sono, a higiene, a atividade física e as emoções são outros
temas abordados durante as sessões.
EKUI Cards - Projeto de educação para jovens com necessidades especiais. Primeira linha de material
lúdico-didático inclusivo em Portugal baseado numa metodologia para alfabetizar pessoas com
necessidades educativas especiais.
Smart Farmer - Ferramenta de comércio eletrónico desenvolvida para promover e dinamizar os
circuitos agroalimentares de proximidade. Este projeto visa aproximar o produtor agrícola e os
consumidores, funcionando através de círculos concêntricos: um determinado produto procurado é
localizado por georreferenciação, partindo do mais próximo ao mais distante do local onde o
consumidor se encontra.
Super Babysitters - Serviço de babysitting solidário prestado por babysitters voluntárias de confiança,
que se deslocam diretamente a casa de famílias com baixos rendimentos e sem rede familiar de apoio,
por norma referenciadas pelas organizações locais do terceiro setor.
Na lista de parceiros encontramos também a Fundação Calouste Gulbenkian, a Startup Lisboa, a Vieira
de Almeida e Associados e a Câmara Municipal de Lisboa. O programa de aceleração é implementado
pelo Laboratório de Investimento Social, IES Social Business School, Impact Hub Lisboa e Cowork
Lisboa.
Os objetivos do Impact Generator são bastante concretos: angariar um milhão de euros de
investidores interessados nas startup de impacto social participantes, fomentar o impacto destas
startup, replicando os efeitos a nível nacional e internacional, e publicar um manual de aceleração de
impacto social para que qualquer entidade possa desenvolver programas semelhantes.
A Impact Generator selecionou sete projetos para o programa de aceleração que envolve ações de
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formação, trabalho individual com apoio técnico, atividades em grupo, sessões de networking ,
feedback coletivo e coaching profissional. Para alcançarem os objetivos, as startup trabalham de
forma intensiva, durante 16 semanas, estruturando os seus produtos e modelos de negócio que depois
passam por quatro fases: diagnóstico de operações e fatores de diferenciação, formação em áreas
específicas de gestão e impacto, desenvolvimento de modelo de negócio e envolvimento com
investidores.
João Baracho, fundador do CDI Portugal, com larga experiência profissional em empresas
multinacionais é um dos participantes que conhece bem este percurso. Criou o projeto Apps for Good,
uma plataforma tecnológica e um pacote de atividades escolares, pensada para que alunos e
professores desenvolvam apps capazes de resolver problemas da escola e da comunidade. Cerca de
1200 alunos já envolvidos nesta dinâmica comprovam a melhoria das competências cognitivas e o
aumento dos níveis de literacia digital.
Em junho, os empreendedores vão apresentar os seus produtos inovadores a investidores de
referência na área da inovação social - como a Caixa Económica Montepio Geral e a Fundação Calouste
Gulbenkian - mas também a investidores privados que têm cada vez mais interesse em aliar o retorno
financeiro à criação de impacto social.
Conteúdo produzido pelo OBS Lab. Para saber mais, clique aqui.
28/3/2017, 13:01
OBS Lab
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Portugal está a crescer em investimento social. Os empreendedores desenvolvem ideias inovadoras e
acreditam que são capazes de transformar o mundo. É o novo empreendedorismo com benefícios para
todos.
Sabia que existe uma aplicação informática desenvolvida para aumentar a eficiência das organizações
sociais que trabalham com pessoas sem-abrigo através do recurso à tecnologia de georreferenciação?
E que há uma startup com um produto inovador para melhorar a alfabetização de jovens com
necessidades especiais? Ou já ouviu falar num modelo low-cost inovador que oferece serviços de
babysitting para mães solteiras (e não só) a trabalhar horas-extra? E no projeto de inovação social
que educa crianças e jovens para os estilos de vida saudáveis de forma a combater a obesidade e
prevenir a incidência da diabetes?
Estas são apenas algumas das startup que integram a Impact Generator, uma aceleradora de impacto
que promete ser, ao mesmo tempo, um palco privilegiado para empreendedores sociais exporem
ideias inovadoras de negócio e um polo de atração para investidores.
Segundo o Social Innovation Index 2016, publicado pelo The Economist, Portugal ocupa o 22º lugar na
lista de países com os níveis mais dinâmicos na área do investimento em inovação social. Além disso,
é também destacado por integrar o pequeno grupo de apenas sete nações que desenvolveram, e
estão a implementar, uma política integrada de apoio à inovação social. O ecossistema de
empreendedorismo em Portugal tem vindo a alinhar-se para oferecer todos os tipos de apoio aos
empreendedores. São programas de incubação e de aceleração que atraem cada vez mais investidores
interessados em startup portuguesas. Falamos de casos como os da Uniplaces, Feedzai, Talkdesk ou
Unbable, entre tantos outros.
Empreender, do latim imprehendere, significa tomar nas mãos, assumir e fazer. Foi o que fez Celmira
Macedo, empreendedora social de Alfândega da Fé, quando criou as EKUI Cards em 2012, numa altura
em que este tipo de apoio não estava disponível. As cartas didáticas EKUI integram quatro formatos
de comunicação (gestual, fonética, gráfica e braille) e já contribuem para a alfabetização de 800
alunos com necessidades educativas especiais. Além das características únicas, este material
pedagógico é cerca de 50% mais barato face às alternativas dominantes no mercado, permitindo que
mais pessoas possam usá-lo.
A Impact Generator é um programa de aceleração para startup de impacto social criado a pensar em
empreendedores como a Celmira e em projetos como a EKUI, oferecendo-lhes as ferramentas e as
competências de gestão necessárias para o crescimento da sua ideia de negócio. Com a duração de 16
semanas, o programa é exclusivamente dirigido a startup de impacto social, cujos bens e serviços
respondem a um problema social ao mesmo tempo que geram receitas, assentes em modelos de
negócio sustentáveis.
A edição deste ano recebeu 31 candidaturas, entre as quais foram selecionados sete projetos finalistas
que vão integrar o programa de aceleração. Após a realização das três edições previstas, os
investidores terão acesso a um conjunto de 30 startup sociais devidamente preparadas e dotadas de
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competências para receberem o investimento.
A Impact Generator é uma ideia que nasce de um conjunto de parceiros dos setores privado, público e
social, cada um deles trazendo competências específicas para o programa de aceleração. É o caso da
Caixa Económica Montepio Geral, que oferece uma vasta experiência neste território do
empreendedorismo social e da inovação social, com o qual está familiarizado. Além de representar
uma vasta carteira de potenciais clientes a quem os projetos podem vir a ser apresentados
futuramente.
Sete finalistas, sete ideias para melhorar o nosso mundo
A Avó veio Trabalhar - Projeto que capacita seniores, nas comunidades em que se inserem,
assumindo-se enquanto gerador de receitas e de impacto na promoção do envelhecimento ativo.
Iniciativa de aprendizagem e partilha entre gerações que, através dos trabalhos tradicionais e do
design aumenta o poder de intervenção dos seniores na sociedade.
AidHound - Exemplo de SaaS (software as a service) que tem como objetivo apoiar na gestão de
entidades da economia social que se dedicam à ajuda localizada, nas atividades mais rotineiras. No
AidHound é possível criar rotas, definir equipas, alocar equipas a rotas, preencher relatórios de
atividade, pesquisar dados e consultar gráficos, entre outras atividades.
Apps for Good - Plataforma online de educação para a cidadania através de conteúdos que orientam
professores e alunos para a conceção de apps que resolvam problemas sociais. O projeto propõe uma
abordagem inovadora onde professores e alunos formam uma equipa, servindo-se de uma rede de
especialistas voluntários.
Chefs de Saúde - Dirigido a crianças, dos 6 aos 12 anos, este projeto visa ensinar a cozinhar e a fazer
escolhas alimentares mais saudáveis. O sono, a higiene, a atividade física e as emoções são outros
temas abordados durante as sessões.
EKUI Cards - Projeto de educação para jovens com necessidades especiais. Primeira linha de material
lúdico-didático inclusivo em Portugal baseado numa metodologia para alfabetizar pessoas com
necessidades educativas especiais.
Smart Farmer - Ferramenta de comércio eletrónico desenvolvida para promover e dinamizar os
circuitos agroalimentares de proximidade. Este projeto visa aproximar o produtor agrícola e os
consumidores, funcionando através de círculos concêntricos: um determinado produto procurado é
localizado por georreferenciação, partindo do mais próximo ao mais distante do local onde o
consumidor se encontra.
Super Babysitters - Serviço de babysitting solidário prestado por babysitters voluntárias de confiança,
que se deslocam diretamente a casa de famílias com baixos rendimentos e sem rede familiar de apoio,
por norma referenciadas pelas organizações locais do terceiro setor.
Na lista de parceiros encontramos também a Fundação Calouste Gulbenkian, a Startup Lisboa, a Vieira
de Almeida e Associados e a Câmara Municipal de Lisboa. O programa de aceleração é implementado
pelo Laboratório de Investimento Social, IES Social Business School, Impact Hub Lisboa e Cowork
Lisboa.
Os objetivos do Impact Generator são bastante concretos: angariar um milhão de euros de
investidores interessados nas startup de impacto social participantes, fomentar o impacto destas
startup, replicando os efeitos a nível nacional e internacional, e publicar um manual de aceleração de
impacto social para que qualquer entidade possa desenvolver programas semelhantes.
A Impact Generator selecionou sete projetos para o programa de aceleração que envolve ações de
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formação, trabalho individual com apoio técnico, atividades em grupo, sessões de networking ,
feedback coletivo e coaching profissional. Para alcançarem os objetivos, as startup trabalham de
forma intensiva, durante 16 semanas, estruturando os seus produtos e modelos de negócio que depois
passam por quatro fases: diagnóstico de operações e fatores de diferenciação, formação em áreas
específicas de gestão e impacto, desenvolvimento de modelo de negócio e envolvimento com
investidores.
João Baracho, fundador do CDI Portugal, com larga experiência profissional em empresas
multinacionais é um dos participantes que conhece bem este percurso. Criou o projeto Apps for Good,
uma plataforma tecnológica e um pacote de atividades escolares, pensada para que alunos e
professores desenvolvam apps capazes de resolver problemas da escola e da comunidade. Cerca de
1200 alunos já envolvidos nesta dinâmica comprovam a melhoria das competências cognitivas e o
aumento dos níveis de literacia digital.
Em junho, os empreendedores vão apresentar os seus produtos inovadores a investidores de
referência na área da inovação social - como a Caixa Económica Montepio Geral e a Fundação Calouste
Gulbenkian - mas também a investidores privados que têm cada vez mais interesse em aliar o retorno
financeiro à criação de impacto social.
Conteúdo produzido pelo OBS Lab. Para saber mais, clique aqui.
28/3/2017, 13:01
OBS Lab
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PARCERIAS PARA MOBILIZAR
inamizar o empreendedorismo de base tecnológica e mobilizar os jovens para os projetos em torno do digital foram objetivos
das iniciativas desenvolvidas no âmbito do
26° Digital Business Congress. Através de parcerias da
APDC com vários players nacionais, foram realizadas
várias atividades que evidenciaram o nível de inovação
e criatividade que já existe em Portugal e o seu enorme
potencial de desenvolvimento.
A começar pela iniciativa Startups powered by APDC'
realizada em parceria com a Beta-i. Um total de 11
startups, selecionadas entre 49 candidatas marcaram
presença na zona de exposição do Congresso: Agroop,
Landing.Jobs, Book In Loop, Petapilot, Defined Crowd, Smarkio, Harpoon.Jobs, Topdox, Horizontal Cicies, Tripaya e Inviita. Os participantes do Congresso
puderam votar, através da APP APDC, no projeto que
consideraram mais interessante e, em paralelo, um júri
liderado por Pedro Rocha Vieira (Beta-i), com representantes da HPE, IBM, Microsoft, NOS, PT, Randstad e Vodafone, fez a avaliação dos projetos expostos.

D

No final, depois de um pitch das startups, foi eleita a
vencedora: a Defined Crowd. O seu CTO, João Freitas,
teve a oportunidade de apresentar o projeto no início
da sessão "Estado da Nação das Comunicações':
Com o Ignite Portugal, e para apresentar ideias, foi
organizada uma sessão dedicada à Inovação Tecnológica. Nesta, cada orador teve 5 minutos para a sua
apresentação, distribuídos por 20 slides que rodaram
automaticamente a cada 15 segundos. Realizaram-se
10 apresentações.
Já a iniciativa <Hack for Good' resultou de uma parceria
com a Fundação Calouste Gulbenkian e surgiu na sequência do hackaton com o mesmo nome, realizado em
abril, para desenvolver respostas tecnológicas à resolução dos problemas do envelhecimento, onde estiveram
35 equipas. No Congresso, assistiu-se à apresentação de
alguns desses projetos em formato pitch.
Aprender como fazer uma app numa hora foi o desafio
lançado através da "Building a digital journey in 1 hour»,
iniciativa em parceria com a Outsystems, onde participaram 60 universitários das áreas de engenharia.
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Na iniciativa 'Hack for Good' apresentaram-

A inovação tecnológica em destaque
João Freitas, CTO da Defined Crowd

-se vários projetos em formato pitch

numa sessão com a Ignite Portugal

A Digital Rock Stars Party, em parceria
com a Media Capital e a Vodafone

"Building a Digital Journey in 1 Hour" com a Outsystems

. ,

Os vencedores nacionais do World
Summit Awards-mobile 2016

Destaque para a Digital Rock Stars Party, em parceria
com a Media Capital e Vodafone. Esta festa, um momento descontraído que reuniu vários protagonistas do mundo digital, decorreu no final do primeiro dia do Congresso num dos terraços do CCB. A animação foi do DJ
Joaquim Quadros, da Vodafone FM, e estiveram presentes os finalistas dos prémios Slogs do Ano' iniciativa da
Media Capital. A festa, com cerca de 400 pessoas, contou
com o apoio da Unicer na decoração do espaço e bebidas.
No espaço de exposição, voltaram a marcar presença os
projetos portugueses que se candidataram ao WSA-mobile 2016, iniciativa mundial liderada pelas Nações Unidas que visa selecionar e promover conteúdos e aplicações

1

No âmbito do 'Apps for Good', os mais
jovens mostraram que são inovadores

móveis inovadores com impacto global. MB Way, Chave
Móvel Digital, My Cuf, Zarco, Biolab, EDP Re:Dy, Mobi
Cascais e Paxvoice mostraram as respetivas propostas.
E comprovando que os mais jovens também são inovadores, o Apps for Good' esteve mais uma vez no Congresso. A iniciativa da CDI Portugal, que desafia jovens
até ao 12° ano a desenvolverem aplicações para resolver
problemas do quotidiano, vai na 28 edição e duplicou o
número de aplicações para um total de 100. Participaram 1.200 alunos e 140 professores de 67 escolas básicas e
secundárias no ano letivo 2015/2016. Das 20 apps finalistas, os vencedores foram FQ9, Agro Conta, Help People
e Cook Wizard.•
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PARCERIAS PARA MOBILIZAR
inamizar o empreendedorismo de base tecnológica e mobilizar os jovens para os projetos em torno do digital foram objetivos
das iniciativas desenvolvidas no âmbito do
26° Digital Business Congress. Através de parcerias da
APDC com vários players nacionais, foram realizadas
várias atividades que evidenciaram o nível de inovação
e criatividade que já existe em Portugal e o seu enorme
potencial de desenvolvimento.
A começar pela iniciativa Startups powered by APDC'
realizada em parceria com a Beta-i. Um total de 11
startups, selecionadas entre 49 candidatas marcaram
presença na zona de exposição do Congresso: Agroop,
Landing.Jobs, Book In Loop, Petapilot, Defined Crowd, Smarkio, Harpoon.Jobs, Topdox, Horizontal Cicies, Tripaya e Inviita. Os participantes do Congresso
puderam votar, através da APP APDC, no projeto que
consideraram mais interessante e, em paralelo, um júri
liderado por Pedro Rocha Vieira (Beta-i), com representantes da HPE, IBM, Microsoft, NOS, PT, Randstad e Vodafone, fez a avaliação dos projetos expostos.

D

No final, depois de um pitch das startups, foi eleita a
vencedora: a Defined Crowd. O seu CTO, João Freitas,
teve a oportunidade de apresentar o projeto no início
da sessão "Estado da Nação das Comunicações':
Com o Ignite Portugal, e para apresentar ideias, foi
organizada uma sessão dedicada à Inovação Tecnológica. Nesta, cada orador teve 5 minutos para a sua
apresentação, distribuídos por 20 slides que rodaram
automaticamente a cada 15 segundos. Realizaram-se
10 apresentações.
Já a iniciativa <Hack for Good' resultou de uma parceria
com a Fundação Calouste Gulbenkian e surgiu na sequência do hackaton com o mesmo nome, realizado em
abril, para desenvolver respostas tecnológicas à resolução dos problemas do envelhecimento, onde estiveram
35 equipas. No Congresso, assistiu-se à apresentação de
alguns desses projetos em formato pitch.
Aprender como fazer uma app numa hora foi o desafio
lançado através da "Building a digital journey in 1 hour»,
iniciativa em parceria com a Outsystems, onde participaram 60 universitários das áreas de engenharia.
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Na iniciativa 'Hack for Good' apresentaram-

A inovação tecnológica em destaque
João Freitas, CTO da Defined Crowd

-se vários projetos em formato pitch

numa sessão com a Ignite Portugal

A Digital Rock Stars Party, em parceria
com a Media Capital e a Vodafone

"Building a Digital Journey in 1 Hour" com a Outsystems
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Os vencedores nacionais do World
Summit Awards-mobile 2016

Destaque para a Digital Rock Stars Party, em parceria
com a Media Capital e Vodafone. Esta festa, um momento descontraído que reuniu vários protagonistas do mundo digital, decorreu no final do primeiro dia do Congresso num dos terraços do CCB. A animação foi do DJ
Joaquim Quadros, da Vodafone FM, e estiveram presentes os finalistas dos prémios Slogs do Ano' iniciativa da
Media Capital. A festa, com cerca de 400 pessoas, contou
com o apoio da Unicer na decoração do espaço e bebidas.
No espaço de exposição, voltaram a marcar presença os
projetos portugueses que se candidataram ao WSA-mobile 2016, iniciativa mundial liderada pelas Nações Unidas que visa selecionar e promover conteúdos e aplicações
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No âmbito do 'Apps for Good', os mais
jovens mostraram que são inovadores

móveis inovadores com impacto global. MB Way, Chave
Móvel Digital, My Cuf, Zarco, Biolab, EDP Re:Dy, Mobi
Cascais e Paxvoice mostraram as respetivas propostas.
E comprovando que os mais jovens também são inovadores, o Apps for Good' esteve mais uma vez no Congresso. A iniciativa da CDI Portugal, que desafia jovens
até ao 12° ano a desenvolverem aplicações para resolver
problemas do quotidiano, vai na 28 edição e duplicou o
número de aplicações para um total de 100. Participaram 1.200 alunos e 140 professores de 67 escolas básicas e
secundárias no ano letivo 2015/2016. Das 20 apps finalistas, os vencedores foram FQ9, Agro Conta, Help People
e Cook Wizard.•
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Alunos e professores querem melhorar o mundo com nova aplicação

Aplicação inovadora
pretende incentivar
pessoas a reciclar
Fourecycling Alunos e professores da Escola
Secundária Emídio Navarro pretendem tornar
o processo de reciclagem rentável
Três alunos e dois professores
do curso profissional de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos
(GPSI) da Escola Secundária
Emídio Navarro, de Viseu, estão a criar a 'FourRecycling',
uma plataforma digital que
permite tornar o processo de
reciclagem rentável para quem
nele participe.
Segundo os criadores, tratase de uma aplicação “que estimula o tratamento consciente
dos resíduos domésticos” e
que nasceu da ideia de que o
lixo pode ser rentável para
quem o recolhe, mas também
para quem o produz, despertando os cidadãos para a temática da pegada ecológica.
A ideia foi recentemente seleccionada para a segunda fase
do concurso nacional 'Ciência
na Escola' promovido pela Direcção-Geral dos Estabeleci-

mentos Escolares (DGESTE),
em conjunto com a Fundação
Ilídio Pinho. Será também candidata ao concurso regional de
empreendedorismo da Comunidade Intermuncipal de Viseu
Dão Lafões e ao projecto internacional 'APPs For Good',
dinamizado em Portugal pela
Direcção-Geral da Educação
em conjunto com a CDI.
Segundo os criadores da
aplicação, o “acto de civismo”
é estimulado com uma política
de gratificações que envolve
todos os elementos da cadeia
de consumo, nomeadamente,
empresas, utilizadores, colectores e entidades que façam a
recolha e tratamento do lixo
Nesta fase do projecto a
equipa procura estabelecer
parcerias estratégicas com entidades e instituições que operem na área da reciclagem.
Está em aberto a colaboração

do Planalto Beirão, da Sociedade Ponto Verde, do Ministério do Ambiente, da Quercus,
da Associação Apambiente e
de todos que, de forma individual ou colectiva, “queiram
contribuir para um mundo
melhor”.
A aplicação será de uso individual. O utilizador, depois de
se registar cria uma conta na
qual irá acumular 'Eco_Points'
de acordo com os produtos
que devolva à reciclagem.
Quando faz a entrega dos produtos tem de fazer 'Check In'
usando a credencial do telemóvel, materializada num código de barras. O utilizador
pode usar também a aplicação
para procurar num mapa os
pontos de recolha mais próximos e pesquisar se o produto
exposto numa superfície comercial faz parte da base de
dados. |
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Alunos e professores querem melhorar o mundo com nova aplicação

Aplicação inovadora
pretende incentivar
pessoas a reciclar
Fourecycling Alunos e professores da Escola
Secundária Emídio Navarro pretendem tornar
o processo de reciclagem rentável
Três alunos e dois professores
do curso profissional de Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos
(GPSI) da Escola Secundária
Emídio Navarro, de Viseu, estão a criar a 'FourRecycling',
uma plataforma digital que
permite tornar o processo de
reciclagem rentável para quem
nele participe.
Segundo os criadores, tratase de uma aplicação “que estimula o tratamento consciente
dos resíduos domésticos” e
que nasceu da ideia de que o
lixo pode ser rentável para
quem o recolhe, mas também
para quem o produz, despertando os cidadãos para a temática da pegada ecológica.
A ideia foi recentemente seleccionada para a segunda fase
do concurso nacional 'Ciência
na Escola' promovido pela Direcção-Geral dos Estabeleci-

mentos Escolares (DGESTE),
em conjunto com a Fundação
Ilídio Pinho. Será também candidata ao concurso regional de
empreendedorismo da Comunidade Intermuncipal de Viseu
Dão Lafões e ao projecto internacional 'APPs For Good',
dinamizado em Portugal pela
Direcção-Geral da Educação
em conjunto com a CDI.
Segundo os criadores da
aplicação, o “acto de civismo”
é estimulado com uma política
de gratificações que envolve
todos os elementos da cadeia
de consumo, nomeadamente,
empresas, utilizadores, colectores e entidades que façam a
recolha e tratamento do lixo
Nesta fase do projecto a
equipa procura estabelecer
parcerias estratégicas com entidades e instituições que operem na área da reciclagem.
Está em aberto a colaboração

do Planalto Beirão, da Sociedade Ponto Verde, do Ministério do Ambiente, da Quercus,
da Associação Apambiente e
de todos que, de forma individual ou colectiva, “queiram
contribuir para um mundo
melhor”.
A aplicação será de uso individual. O utilizador, depois de
se registar cria uma conta na
qual irá acumular 'Eco_Points'
de acordo com os produtos
que devolva à reciclagem.
Quando faz a entrega dos produtos tem de fazer 'Check In'
usando a credencial do telemóvel, materializada num código de barras. O utilizador
pode usar também a aplicação
para procurar num mapa os
pontos de recolha mais próximos e pesquisar se o produto
exposto numa superfície comercial faz parte da base de
dados. |
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Apps For Good: Movimento tecnológico distingue jovens

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i9 Magazine Online

Data Publicação:

05/12/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ffc4509

5 Dezembro, 2016 2:12
A Apps For Good inspirou-se na Organização Não Governamental CDI, fundada em 1995 por Rodrigo
Baggio, no Brasil, e que procura que os jovens tenham acesso à tecnologia e consigam, através dela,
resolver problemas.
Este conteúdo apenas se encontra disponível para assinantes da revista. Se você é assinante, por
favor inicie a sessão de utilizador para poder visualizar todos os artigos na sua totalidade.
Se ainda não é assinante, conheça as vantagens e ASSINE JÁ!
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UM DRAFT
PARA O FUTURO
Sob o tema "Economia e Cidadania Digitais",
o 262 Digital Business Congress trouxe à
discussão as questões que se colocam com
mais urgência na construção da sociedade
do futuro. Portugal foi o tópico transversal a
todas as intervenções.
Isabel Travessa e Teresa Ribeiro _; _ Vítor Gordo/ Syncview

Portugal
e a revolução digital estiveram no
centro de todas as atenções. Mesas redondas, workshops, debates,
intervenções que cruzaram experiências e póntos de vista encheram nos dias 28 e 29 de setembro
o Centro Cultural de Belém.
O maior evento da economia
digital em Portugal, organizado
pela APDC, juntou 1681 participantes de 417 entidades diferentes. E pela primeira vez o número
de empresas de outros setores
(22o) que estiveram presentes foi
superior ao número. das empresas
TIC e Media (197).
A 26a edição do congresso da
APDC abriu com um vídeo sobre
o tema Economia Digital, com
momentos de video mapping, logo
seguido da intervenção de Mafalda Ribeiro. "Tirar o "D" á Deficiência" foi o mote da sua apresentação. Mafalda nasceu com
FORAM DOIS DIAS INTENSOS.

osteogénese imperfeita, a "doença dos ossos de vidro" e agradece
aos meios digitais que não só trazem o mundo até si, como levam
a sua mensagem de inclusão e superação ao mundo.
Mafalda Ribeiro foi a primeira
de muitas estrelas que brilharam
num programa que contou com a
participação de um leque de oradores - io8 no total - muito diversificado.
Fazer o diagnóstico da economia digital em Portugal, principal
objetivo do evento, mobilizou os
diversos~ presentes no Centro
Cultural de Belém, com particular
destaque para os que representam o
setor das tecnologias de informação
e comunicação, o alfa e o ómega de
toda a revolução digital.
O potencial de transformação
da economia portuguesa foi o denominador comum de todas as
intervenções.,,
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O caminho poro a igualdade de oportunidades não se faz sem
crescimento económico, garantiu o presidente da APDC na
abertura do congresso

Tiragem: 3000

Pág: 56

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 18,00 x 24,50 cm²

Âmbito: Tecnologias de Infor.

Corte: 3 de 9

O Presidente da República, também presidente do 26°
congresso, quer fazer chegar a revolução digital ao pais

Mafalda Ribeiro, primeira oradora do congresso, afirmou que
A ministra da Presidência e Modernização Administrativa
defende para a AP um modelo para as TIC aberto à sociedade tem nas TIC um enorme aliado para viver feliz

Jantar de lançamento do congresso

DESCONTRAÇÃO À MESA

Neste jantar, os presentes tiveram a oportunidade de conhecer
em primeira mão o estudo sobre Ecomonia Digital em Portugal

No dia 26 de setembro realizou-se o
jantar de lançamento do congresso
cujo objetivo foi reunir os principais
intervenientes no evento e apresentar
o estudo "A Economia Digital em
Portugal - O Estado da Nação
2016".
Órgãos sociais da APDC, oradores,
moderadores, autores do estudo
e patrocinadores, num total de 81
convidados, estiveram presentes
neste momento de convivio que
tradicionalmente abre os congressos da
associação.
O estudo então divulgado foi o primeiro

Alguns dos autores do estudo: Bruno Ferreira (HP). Ines Veloso (Randstad),
Luis Bettencourt Moniz (SAS), Ana Gonçalves Pereira (APDC), Ana Castro
(Gfi), Cristina Semião (IBM) e Cada Fernandes (HPE)

que se propôs caracterizar a economia e a
sociedade digitais em Portugal.•
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PROGRAMA
FOCADO
NOS
GRANDES
DOSSIERS DO
MOMENTO
Pela primeira vez
foi realizado no
congresso da APDC
o Estado da Nação
das TI, que juntou os
players tecnológicos
nacionais. Esta foi
uma das novidades
de um programa
construído em torno
da transformação
digital.

O Estado da Nação das TI juntou os líderes do ecossistema tecnológico nacional

Todos os pia yers das TI asseguram estar preparados para responder ao mercado
Lula dos Santos COMI% Prefelenlia o CM COMO latnnen
Manuel Mana Corroia Lide, unidade Enterortse Sere-4es, ,IPE

o-

Pedro Afonso Administrador. Nxerea
Serwo Morosa Presidente SocrAo APDIPeetugatOet,ca,cmg

que
foram matéria de estudo cm "A
Economia Digital em Portugal o Estado da Nação em 2016", o
programa do 26° Digital Business
Congress seguiu um guião que começou em "Estratégia Digital",
evoluiu para a "Transformação
Digital dos Territórios", "Qualificações Digitais", "Cidades
Digitais" e "Empreendedorismo
Digital", ternas abordados nesse
documento de trabalho.
ORIENTADO SEGUNDO AS ÁREAS

Fernando Resina da Silva Sr,rei0 ÁroTMT. VdA

q

Um dos temas que mais preocupou os participantes da sessão Portugal Outsourcing
foi o dos recursos humanos: "É preciso apostar nas novas profissões", concluíram
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Os protagonistas deram exemplos reais de transformação que
mostraram de que forma cada setor está a olhar para o digital
e quais as grandes tendéncias

No Estado da Nação dos Media, foi consensual a posição de que Os líderes dos grupos de comunicações reiteraram os
o setor é forte, tem talento e potencial exportador
investimentos em Portugal. se forem garantidas condições
regulatórias

Destaque para "A Transformação Digital dos Negócios", onde
empresas de referência dos vários
setores da economia abordados
pelo estudo APDC mostraram
como estão a mudar de paradigma, tirando partido do digital. Na
AP, infraestruturas e transportes,
turismo, setor postal, saúde,
banca, energia e meios de pagamento, os exemplos de transformação multiplicam-se.
O Estado da Nação dos Media
encerrou o primeiro dia de trabalhos. Durante o debate entre os
líderes dos grupos de media nacionais falou-se da crescente concorrência dos gigantes da internet,

da estratégia de Bruxelas para o
audiovisual e do alargamento da
oferta da Televisão Digital Terrestre entre outros temas. Já no segundo dia do Congresso, depois
do debate sobre os caminhos
para a"Regulação" e da análise do
outsourcing, foi tempo de reunir
os playe)w das principais empresas de tecnologias de informação
para o seu Estado da Nação, pela
primeira vez no Congresso da
APDC.
No Estado da Nação das TI
analisaram-se questões como a
capacidade de resposta das TI is
novas necessidades da era digital, as políticas de captação e re-

tenção de talento e os fatores de
atração do investimento.
O Estado da Nação das Comunicações encerrou o congresso, com os líderes dos grupos
de comunicações nacionais a
debaterem os impactos das políticas definidas por Bruxelas e
o novo pacote regulatório para
as comunicações eletrónicas.
Temas como a extinção do roaming, redes de alta velocidade, o
5G ou os urr s foram o centro da
discussão. A estratégia de diversificação de atividades além do
correio físico do operador postal
nacional foi outra questão que
animou o painel..:.
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PARCERIAS
DINAMIZADORAS
Com o objetivo de estimular o
empreendedorismo nacional e de mobilizar
os jovens em torno do digital, a APDC
estabeleceu parcerias que contribuíram para
a movida no congresso.
urna
iniciativa que a associação desenvolveu em parceria com a
Beta-i, permitiu a 11 stártups,
selecionadas a partir de um total de 49, apresentar durante os
dois dias do congresso os seus
projetos. Findo esse período os
STARTUPS POWERED BY APDC,

participantes do congresso votaram, através da app APDC, no
projeto que consideraram mais
interessante. Essa votação e a
apreciação de um júri liderado
por Pedro Rocha Vieira, C E0 da
Beta-i, ditou a stártup vencedora,
a Defined Crowd.

A APDC lançou nesta edição do
congresso uma iniciativa para apoiar
a inovação e o empreendedorismo,
que permitiu a 11 stortups marcarem
presença no evento

Também o IGNITO: PORTUGAL se juntou em parceria à
APDC para estimular o empreendedorismo nacional. A organização promoveu uma sessão dedicada à inovação tecnológica, em
que cada orador teve cinco minutos para fazer urna apresentação.
A iniciativa HACK FOR
GOOD, resultado de urna parceria com a Fundação Gulbenkian,
consistiu na apresentação em
formato pitch de alguns projetos
de cariz social. Com a Outsystems foi possível apresentar no
congresso "Building a Digital
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A Outsystems convidou, no âmbito do congresso, universitários
das áreas de engenharia a fazer uma app numa hora

A Iniciativa Hack for Good, da Gulbenkian, apresentou alguns
dos seus projetos em formato pitch

A realização da ignite resultou de uma parceria com a Ignite
Portugal e permitiu a apresentação de projetos

A primeira Digital Rock Stars Party reuniu mais de 400
participantes para um momento de descontração e network

Pelo segundo ano a iniciativa Apps for Good esteve no espaço
de exposições

A APDC contou mais uma vez com os projetos nacionais
vencedores WSA-Mobile 2016 em exposição

Journey in 1 Hour", que consistiu num desafio feito a estudantes de engenharia para fazer uma
app em apenas uma hora.
A "Digital Rock Stars Party",
uma parceria da Media Capital
e Vodafone, decorreu num dos
terraços do CCB. Esse momento

descontraído, que juntou cerca
de 400 pessoas, teve por objetivo
reunir os protagonistas do mundo digital.
Envolver os jovens no congresso tem sido uma das apostas
estratégicas da APDC, que voltou
este ano a desafiar as principais

universidades portuguesas a trazerem ao evento os seus melhores
alunos dos cursos mais diretamente ligados ao digital e às TIC e
Media. E a adesão foi significativa. Mais de 100 universitários de
22 faculdades marcaram presença no Congresso.:•
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CONCEITOS EM
EXPOSIÇÃO
A zona de exposições do 269 Digital
Business Congress, área destinada à
apresentação de conceitos nas cores
das marcas e suas organizações, contou
com a presença de várias empresas
e instituições: Câmara Municipal de
Cascais, CTT, Gatewit, HP, Huawei, PT,
RTP e SIBS. O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, fez a abertura
oficial deste espaço.

Presidente da República e ministra da Presidência e Modernização
Administrativa com o presidente e o vice-presidente dos CTT

HUAWEI P9 P9Plo,

O CEO da PT demonstra a oferta de realidade virtual ao
Presidente da República

No stand da Huawei Portugal. o seu CEO tira uma se/fie na visita
oficial ao espaço de exposições

SIB51"--

A Gatewit foi uma das empresas
que marcou presença no espaço da
exposiçao

Apoiante desta edição do congresso. a
SIBS divulgou a sua oferta

O mobi.Cascais é o novo modelo
de mobilidade lançado pelo município

Televisão oficial do congresso da APDC.
a RTP divulgou a oferta do RTP Play

O diretor-geral do HP Portugal mostra
ao Presidente da República e à ministra
da Presidência e Modernização
Administrativa as ofertas da empresa

Página 415

Comunicações
ID: 67603114

01-12-2016

Tiragem: 3000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 9,69 x 2,28 cm²

Âmbito: Tecnologias de Infor.

Corte: 9 de 9

O 26° DIGITAL BUSINESS CONGRESS

ANALISOU A ECONOMIA E
CIDADANIA DIGITAL EM PORTUGAL

Página 416

Comunicações
A417

ID: 67603114

01-12-2016

Tiragem: 3000

Pág: 54

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 18,00 x 24,50 cm²

Âmbito: Tecnologias de Infor.

Corte: 1 de 9

APDC NEWS
26° DIGITAL BUSINESS CONGRESS

UM DRAFT
PARA O FUTURO
Sob o tema "Economia e Cidadania Digitais",
o 262 Digital Business Congress trouxe à
discussão as questões que se colocam com
mais urgência na construção da sociedade
do futuro. Portugal foi o tópico transversal a
todas as intervenções.
Isabel Travessa e Teresa Ribeiro _; _ Vítor Gordo/ Syncview

Portugal
e a revolução digital estiveram no
centro de todas as atenções. Mesas redondas, workshops, debates,
intervenções que cruzaram experiências e póntos de vista encheram nos dias 28 e 29 de setembro
o Centro Cultural de Belém.
O maior evento da economia
digital em Portugal, organizado
pela APDC, juntou 1681 participantes de 417 entidades diferentes. E pela primeira vez o número
de empresas de outros setores
(22o) que estiveram presentes foi
superior ao número. das empresas
TIC e Media (197).
A 26a edição do congresso da
APDC abriu com um vídeo sobre
o tema Economia Digital, com
momentos de video mapping, logo
seguido da intervenção de Mafalda Ribeiro. "Tirar o "D" á Deficiência" foi o mote da sua apresentação. Mafalda nasceu com
FORAM DOIS DIAS INTENSOS.

osteogénese imperfeita, a "doença dos ossos de vidro" e agradece
aos meios digitais que não só trazem o mundo até si, como levam
a sua mensagem de inclusão e superação ao mundo.
Mafalda Ribeiro foi a primeira
de muitas estrelas que brilharam
num programa que contou com a
participação de um leque de oradores - io8 no total - muito diversificado.
Fazer o diagnóstico da economia digital em Portugal, principal
objetivo do evento, mobilizou os
diversos~ presentes no Centro
Cultural de Belém, com particular
destaque para os que representam o
setor das tecnologias de informação
e comunicação, o alfa e o ómega de
toda a revolução digital.
O potencial de transformação
da economia portuguesa foi o denominador comum de todas as
intervenções.,,
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O Presidente da República, também presidente do 26°
congresso, quer fazer chegar a revolução digital ao pais

Mafalda Ribeiro, primeira oradora do congresso, afirmou que
A ministra da Presidência e Modernização Administrativa
defende para a AP um modelo para as TIC aberto à sociedade tem nas TIC um enorme aliado para viver feliz

Jantar de lançamento do congresso

DESCONTRAÇÃO À MESA

Neste jantar, os presentes tiveram a oportunidade de conhecer
em primeira mão o estudo sobre Ecomonia Digital em Portugal

No dia 26 de setembro realizou-se o
jantar de lançamento do congresso
cujo objetivo foi reunir os principais
intervenientes no evento e apresentar
o estudo "A Economia Digital em
Portugal - O Estado da Nação
2016".
Órgãos sociais da APDC, oradores,
moderadores, autores do estudo
e patrocinadores, num total de 81
convidados, estiveram presentes
neste momento de convivio que
tradicionalmente abre os congressos da
associação.
O estudo então divulgado foi o primeiro

Alguns dos autores do estudo: Bruno Ferreira (HP). Ines Veloso (Randstad),
Luis Bettencourt Moniz (SAS), Ana Gonçalves Pereira (APDC), Ana Castro
(Gfi), Cristina Semião (IBM) e Cada Fernandes (HPE)

que se propôs caracterizar a economia e a
sociedade digitais em Portugal.•
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PROGRAMA
FOCADO
NOS
GRANDES
DOSSIERS DO
MOMENTO
Pela primeira vez
foi realizado no
congresso da APDC
o Estado da Nação
das TI, que juntou os
players tecnológicos
nacionais. Esta foi
uma das novidades
de um programa
construído em torno
da transformação
digital.

O Estado da Nação das TI juntou os líderes do ecossistema tecnológico nacional

Todos os pia yers das TI asseguram estar preparados para responder ao mercado
Lula dos Santos COMI% Prefelenlia o CM COMO latnnen
Manuel Mana Corroia Lide, unidade Enterortse Sere-4es, ,IPE

o-

Pedro Afonso Administrador. Nxerea
Serwo Morosa Presidente SocrAo APDIPeetugatOet,ca,cmg

que
foram matéria de estudo cm "A
Economia Digital em Portugal o Estado da Nação em 2016", o
programa do 26° Digital Business
Congress seguiu um guião que começou em "Estratégia Digital",
evoluiu para a "Transformação
Digital dos Territórios", "Qualificações Digitais", "Cidades
Digitais" e "Empreendedorismo
Digital", ternas abordados nesse
documento de trabalho.
ORIENTADO SEGUNDO AS ÁREAS

Fernando Resina da Silva Sr,rei0 ÁroTMT. VdA

q

Um dos temas que mais preocupou os participantes da sessão Portugal Outsourcing
foi o dos recursos humanos: "É preciso apostar nas novas profissões", concluíram
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Os protagonistas deram exemplos reais de transformação que
mostraram de que forma cada setor está a olhar para o digital
e quais as grandes tendéncias

No Estado da Nação dos Media, foi consensual a posição de que Os líderes dos grupos de comunicações reiteraram os
o setor é forte, tem talento e potencial exportador
investimentos em Portugal. se forem garantidas condições
regulatórias

Destaque para "A Transformação Digital dos Negócios", onde
empresas de referência dos vários
setores da economia abordados
pelo estudo APDC mostraram
como estão a mudar de paradigma, tirando partido do digital. Na
AP, infraestruturas e transportes,
turismo, setor postal, saúde,
banca, energia e meios de pagamento, os exemplos de transformação multiplicam-se.
O Estado da Nação dos Media
encerrou o primeiro dia de trabalhos. Durante o debate entre os
líderes dos grupos de media nacionais falou-se da crescente concorrência dos gigantes da internet,

da estratégia de Bruxelas para o
audiovisual e do alargamento da
oferta da Televisão Digital Terrestre entre outros temas. Já no segundo dia do Congresso, depois
do debate sobre os caminhos
para a"Regulação" e da análise do
outsourcing, foi tempo de reunir
os playe)w das principais empresas de tecnologias de informação
para o seu Estado da Nação, pela
primeira vez no Congresso da
APDC.
No Estado da Nação das TI
analisaram-se questões como a
capacidade de resposta das TI is
novas necessidades da era digital, as políticas de captação e re-

tenção de talento e os fatores de
atração do investimento.
O Estado da Nação das Comunicações encerrou o congresso, com os líderes dos grupos
de comunicações nacionais a
debaterem os impactos das políticas definidas por Bruxelas e
o novo pacote regulatório para
as comunicações eletrónicas.
Temas como a extinção do roaming, redes de alta velocidade, o
5G ou os urr s foram o centro da
discussão. A estratégia de diversificação de atividades além do
correio físico do operador postal
nacional foi outra questão que
animou o painel..:.
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PARCERIAS
DINAMIZADORAS
Com o objetivo de estimular o
empreendedorismo nacional e de mobilizar
os jovens em torno do digital, a APDC
estabeleceu parcerias que contribuíram para
a movida no congresso.
urna
iniciativa que a associação desenvolveu em parceria com a
Beta-i, permitiu a 11 stártups,
selecionadas a partir de um total de 49, apresentar durante os
dois dias do congresso os seus
projetos. Findo esse período os
STARTUPS POWERED BY APDC,

participantes do congresso votaram, através da app APDC, no
projeto que consideraram mais
interessante. Essa votação e a
apreciação de um júri liderado
por Pedro Rocha Vieira, C E0 da
Beta-i, ditou a stártup vencedora,
a Defined Crowd.

A APDC lançou nesta edição do
congresso uma iniciativa para apoiar
a inovação e o empreendedorismo,
que permitiu a 11 stortups marcarem
presença no evento

Também o IGNITO: PORTUGAL se juntou em parceria à
APDC para estimular o empreendedorismo nacional. A organização promoveu uma sessão dedicada à inovação tecnológica, em
que cada orador teve cinco minutos para fazer urna apresentação.
A iniciativa HACK FOR
GOOD, resultado de urna parceria com a Fundação Gulbenkian,
consistiu na apresentação em
formato pitch de alguns projetos
de cariz social. Com a Outsystems foi possível apresentar no
congresso "Building a Digital
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A Outsystems convidou, no âmbito do congresso, universitários
das áreas de engenharia a fazer uma app numa hora

A Iniciativa Hack for Good, da Gulbenkian, apresentou alguns
dos seus projetos em formato pitch

A realização da ignite resultou de uma parceria com a Ignite
Portugal e permitiu a apresentação de projetos

A primeira Digital Rock Stars Party reuniu mais de 400
participantes para um momento de descontração e network

Pelo segundo ano a iniciativa Apps for Good esteve no espaço
de exposições

A APDC contou mais uma vez com os projetos nacionais
vencedores WSA-Mobile 2016 em exposição

Journey in 1 Hour", que consistiu num desafio feito a estudantes de engenharia para fazer uma
app em apenas uma hora.
A "Digital Rock Stars Party",
uma parceria da Media Capital
e Vodafone, decorreu num dos
terraços do CCB. Esse momento

descontraído, que juntou cerca
de 400 pessoas, teve por objetivo
reunir os protagonistas do mundo digital.
Envolver os jovens no congresso tem sido uma das apostas
estratégicas da APDC, que voltou
este ano a desafiar as principais

universidades portuguesas a trazerem ao evento os seus melhores
alunos dos cursos mais diretamente ligados ao digital e às TIC e
Media. E a adesão foi significativa. Mais de 100 universitários de
22 faculdades marcaram presença no Congresso.:•
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CONCEITOS EM
EXPOSIÇÃO
A zona de exposições do 269 Digital
Business Congress, área destinada à
apresentação de conceitos nas cores
das marcas e suas organizações, contou
com a presença de várias empresas
e instituições: Câmara Municipal de
Cascais, CTT, Gatewit, HP, Huawei, PT,
RTP e SIBS. O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, fez a abertura
oficial deste espaço.

Presidente da República e ministra da Presidência e Modernização
Administrativa com o presidente e o vice-presidente dos CTT

HUAWEI P9 P9Plo,

O CEO da PT demonstra a oferta de realidade virtual ao
Presidente da República

No stand da Huawei Portugal. o seu CEO tira uma se/fie na visita
oficial ao espaço de exposições

SIB51"--

A Gatewit foi uma das empresas
que marcou presença no espaço da
exposiçao

Apoiante desta edição do congresso. a
SIBS divulgou a sua oferta

O mobi.Cascais é o novo modelo
de mobilidade lançado pelo município

Televisão oficial do congresso da APDC.
a RTP divulgou a oferta do RTP Play

O diretor-geral do HP Portugal mostra
ao Presidente da República e à ministra
da Presidência e Modernização
Administrativa as ofertas da empresa
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A inovação que ajuda os mais carenciados
E eis-nos na última edição do ano!
365 dias de entrega, dedicação e muito trabalho para podermos
levar até si o que de melhor Portugal tem e faz no âmbito da
inovação e empreendedorismo.
Como não poderia deixar de ser, nesta edição não fugimos
a essa regra, pelo que nos prestámos com afinco à abordagem
ao tema da inovação social. A inovação que tenta satisfazer
alguma necessidade e/ou problema e que se torna benéfica
para a sociedade e para as pessoas que dela podem beneficiar,
direta ou indiretamente.
Salil Shetty, secretário-geral da Aministia Internacional,
concedeu-nos uma grande entrevista na qual debatemos a
inquietante situação dos refugiados, mas também o impacto
da tecnologia na resolução de problemas sociais.
As páginas de dezembro falam de projetos como a Street
Store, o Ekui, o Special Surf 78 ou a Re-food. Ideias como
a Humanitude, a Mundo a Sorrir e a Carrinha da Avó. Sem
esquecer a tecnologia, com as plataformas Indigo, Dar e
Receber, a organização Donate IT ou o programa Apps For
Good. Na sua globalidade, estas iniciativas procuram reforçar
a capacidade de atuação da e na sociedade.
Além disso, não podíamos deixar passar em branco a realização
em Portugal de um dos maiores eventos de tecnologia da
Europa: leia a nossa reportagem especial alargada sobre a
Web Summit 2016.
Não deixe de conhecer o método de inovação FORTH e
descubra como as empresas Sonae e Amorim Cork Composites
determinam a sua estratégia de inovação.
Tudo boas sugestões para um final de ano inspirador e, acima
de tudo, inovador.
Marcamos novo encontro consigo em janeiro, prontos para
iniciarmos em conjunto mais um excelente ano!

Patrícia Ramos

magazine
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A inovação que ajuda os mais carenciados
E eis-nos na última edição do ano!
365 dias de entrega, dedicação e muito trabalho para podermos
levar até si o que de melhor Portugal tem e faz no âmbito da
inovação e empreendedorismo.
Como não poderia deixar de ser, nesta edição não fugimos
a essa regra, pelo que nos prestámos com afinco à abordagem
ao tema da inovação social. A inovação que tenta satisfazer
alguma necessidade e/ou problema e que se torna benéfica
para a sociedade e para as pessoas que dela podem beneficiar,
direta ou indiretamente.
Salil Shetty, secretário-geral da Aministia Internacional,
concedeu-nos uma grande entrevista na qual debatemos a
inquietante situação dos refugiados, mas também o impacto
da tecnologia na resolução de problemas sociais.
As páginas de dezembro falam de projetos como a Street
Store, o Ekui, o Special Surf 78 ou a Re-food. Ideias como
a Humanitude, a Mundo a Sorrir e a Carrinha da Avó. Sem
esquecer a tecnologia, com as plataformas Indigo, Dar e
Receber, a organização Donate IT ou o programa Apps For
Good. Na sua globalidade, estas iniciativas procuram reforçar
a capacidade de atuação da e na sociedade.
Além disso, não podíamos deixar passar em branco a realização
em Portugal de um dos maiores eventos de tecnologia da
Europa: leia a nossa reportagem especial alargada sobre a
Web Summit 2016.
Não deixe de conhecer o método de inovação FORTH e
descubra como as empresas Sonae e Amorim Cork Composites
determinam a sua estratégia de inovação.
Tudo boas sugestões para um final de ano inspirador e, acima
de tudo, inovador.
Marcamos novo encontro consigo em janeiro, prontos para
iniciarmos em conjunto mais um excelente ano!

Patrícia Ramos

magazine
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Apps For Good
Movimento tecnológico distingue jovens
Texto Patrícia Ramos | Imagem 1 a 3 - i9 magazine | 4 - Apps For Good/CDI

A Apps For Good inspirou-se na Organização Não
Governamental CDI, fundada em 1995 por Rodrigo Baggio,
no Brasil, e que procura que os jovens tenham acesso à
tecnologia e consigam, através dela, resolver problemas.
Iris Lapinski, co-CEO da Apps for Good, afirma que quando
começaram a atividade, em 2009, no Reino Unido, olharam
para o mercado britânico e pensaram “no que poderia ser
aplicado da experiência brasileira e o que precisava de ser
mudado”. “A grande mudança manteve a pedagogia e o foco
na resolução de problemas, mas afastou-nos do uso de
software para a criação de software”, acrescenta.
Este movimento, que promove a inclusão social e a literacia
digital dos mais jovens para a construção de uma sociedade
ativa e consciente, “estava a ter grande sucesso no Reino Unido,
tendo ganho um Prémio da Google e, sendo uma iniciativa
do CDI Internacional, fazia todo o sentido a implementação
em Portugal”, refere João Baracho, Diretor Executivo do CDI
no nosso país. Desta forma, o programa foi implementado
no início do ano letivo de 2014 e, desde então o número
de alunos, professores e escolas nacionais tem aumentado
significativamente.
Na atual edição - 2016/2017 - prevê-se a participação de
1800 estudantes e de 200 professores provenientes de
100 escolas. No ano passado registou-se um crescimento
de 300% face à edição anterior: estiveram envolvidos 1166
alunos (contra apenas 300 em 2014) e 167 docentes (32 no
ano anterior) de 64 escolas (só 16) que apresentaram 208
ideias para aplicações (58 em 2014).

os seus professores, procuram ultrapassar obstáculos que
encontram no seu dia-a-dia criando apps.
Os vencedores nacionais da edição 2015/2016 foram
apresentados em setembro deste ano no evento final que
decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. A aplicação
FQ9, primeira classificada, foi desenvolvida por alunos do
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, em Sacavém.
Ajuda os alunos do 9º ano a estudar Físico-Química ao
apresentar tutoriais explicativos dos conteúdos do programa.
Foi ainda distinguida a Agro Conta, uma aplicação que ajuda
os pequenos agricultores; a Help People, que auxilia as
pessoas que vivem em zonas mais isoladas; e a Cook Wizard
- que dá dicas aos pais sobre o que cozinhar, em função do
tempo, dificuldade e alimentos disponíveis em casa.
Iris Lapinski considera que, “sendo realistas, nem tudo pode
ser resolvido com uma aplicação, mas há certas coisas que
a tecnologia ajuda a resolver de forma rápida, como o acesso
à informação”. E conclui que “o que procuramos dizer aos
estudantes é que não é preciso escolher um caminho
profissional específico, uma carreira. Não precisas de te
tornar num empreendedor, num engenheiro, etc… Devias
experimentar coisas diferentes e descobrir o que mais
gostas de fazer. E em última análise é isso que dá lugar ao
sucesso, a uma carreira e vida de satisfação”.
// www.appsforgood.org
// www.cdi.org.pt/apps-good
REINO UNIDO

Beneficiando de acesso exclusivo a conteúdos digitais e a
especialistas de todo o mundo, os participantes do Apps
For Good, que incluem alunos entre os 10 e os 18 anos e
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Apps For Good
Movimento tecnológico distingue jovens
Texto Patrícia Ramos | Imagem 1 a 3 - i9 magazine | 4 - Apps For Good/CDI

A Apps For Good inspirou-se na Organização Não
Governamental CDI, fundada em 1995 por Rodrigo Baggio,
no Brasil, e que procura que os jovens tenham acesso à
tecnologia e consigam, através dela, resolver problemas.
Iris Lapinski, co-CEO da Apps for Good, afirma que quando
começaram a atividade, em 2009, no Reino Unido, olharam
para o mercado britânico e pensaram “no que poderia ser
aplicado da experiência brasileira e o que precisava de ser
mudado”. “A grande mudança manteve a pedagogia e o foco
na resolução de problemas, mas afastou-nos do uso de
software para a criação de software”, acrescenta.
Este movimento, que promove a inclusão social e a literacia
digital dos mais jovens para a construção de uma sociedade
ativa e consciente, “estava a ter grande sucesso no Reino Unido,
tendo ganho um Prémio da Google e, sendo uma iniciativa
do CDI Internacional, fazia todo o sentido a implementação
em Portugal”, refere João Baracho, Diretor Executivo do CDI
no nosso país. Desta forma, o programa foi implementado
no início do ano letivo de 2014 e, desde então o número
de alunos, professores e escolas nacionais tem aumentado
significativamente.
Na atual edição - 2016/2017 - prevê-se a participação de
1800 estudantes e de 200 professores provenientes de
100 escolas. No ano passado registou-se um crescimento
de 300% face à edição anterior: estiveram envolvidos 1166
alunos (contra apenas 300 em 2014) e 167 docentes (32 no
ano anterior) de 64 escolas (só 16) que apresentaram 208
ideias para aplicações (58 em 2014).

os seus professores, procuram ultrapassar obstáculos que
encontram no seu dia-a-dia criando apps.
Os vencedores nacionais da edição 2015/2016 foram
apresentados em setembro deste ano no evento final que
decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. A aplicação
FQ9, primeira classificada, foi desenvolvida por alunos do
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, em Sacavém.
Ajuda os alunos do 9º ano a estudar Físico-Química ao
apresentar tutoriais explicativos dos conteúdos do programa.
Foi ainda distinguida a Agro Conta, uma aplicação que ajuda
os pequenos agricultores; a Help People, que auxilia as
pessoas que vivem em zonas mais isoladas; e a Cook Wizard
- que dá dicas aos pais sobre o que cozinhar, em função do
tempo, dificuldade e alimentos disponíveis em casa.
Iris Lapinski considera que, “sendo realistas, nem tudo pode
ser resolvido com uma aplicação, mas há certas coisas que
a tecnologia ajuda a resolver de forma rápida, como o acesso
à informação”. E conclui que “o que procuramos dizer aos
estudantes é que não é preciso escolher um caminho
profissional específico, uma carreira. Não precisas de te
tornar num empreendedor, num engenheiro, etc… Devias
experimentar coisas diferentes e descobrir o que mais
gostas de fazer. E em última análise é isso que dá lugar ao
sucesso, a uma carreira e vida de satisfação”.
// www.appsforgood.org
// www.cdi.org.pt/apps-good
REINO UNIDO

Beneficiando de acesso exclusivo a conteúdos digitais e a
especialistas de todo o mundo, os participantes do Apps
For Good, que incluem alunos entre os 10 e os 18 anos e
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ALIJÓ

Agrupamento de Escolas D.
Sancho no “Lisboa Games Week”
p DR

z"Na quinta-feira, o

Agrupamento de Escolas
D. Sancho II, Alijó, esteve presente na Lisboa
Games Week, a convite
da Direção Geral de Educação, a apoiar na dinamização da área das aplicações para dispositivos
móveis do stand da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas.
A Direção-Geral da
Educação foi parceira
do evento e teve à disposição um stand dividido em quatro áreas de
acordo com as temáticas
de programação, robótica, aplicações para dispositivos móveis e segurança digital.
Os alunos, acompanhados pelos professores responsáveis pelo projeto no
agrupamento de escolas,
António Mansilha e Carla Mansilha, tiveram um
dia muito longo e inten-

so, replicando, para algumas dezenas de escolas e
centenas de alunos que
nesse dia lá se deslocaram, o ‘marketplace’ do
projeto ‘Apps for Good’
e ainda falaram da sua
experiência de participação na iniciativa. Os
alunos tiveram, também,
a oportunidade de visitar o evento, conhecer

as últimas novidades de
videojogos, tecnologia e
entretenimento e conhecer alguns dos seus Youtubers favoritos.
Para o Agrupamento
de Escolas D. Sancho II,
este convite é o “reconhecimento da qualidade do
trabalho desenvolvido e
dos resultados alcançados”.
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Agrupamento de Escolas D.
Sancho no “Lisboa Games Week”
p DR

z"Na quinta-feira, o

Agrupamento de Escolas
D. Sancho II, Alijó, esteve presente na Lisboa
Games Week, a convite
da Direção Geral de Educação, a apoiar na dinamização da área das aplicações para dispositivos
móveis do stand da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas.
A Direção-Geral da
Educação foi parceira
do evento e teve à disposição um stand dividido em quatro áreas de
acordo com as temáticas
de programação, robótica, aplicações para dispositivos móveis e segurança digital.
Os alunos, acompanhados pelos professores responsáveis pelo projeto no
agrupamento de escolas,
António Mansilha e Carla Mansilha, tiveram um
dia muito longo e inten-

so, replicando, para algumas dezenas de escolas e
centenas de alunos que
nesse dia lá se deslocaram, o ‘marketplace’ do
projeto ‘Apps for Good’
e ainda falaram da sua
experiência de participação na iniciativa. Os
alunos tiveram, também,
a oportunidade de visitar o evento, conhecer

as últimas novidades de
videojogos, tecnologia e
entretenimento e conhecer alguns dos seus Youtubers favoritos.
Para o Agrupamento
de Escolas D. Sancho II,
este convite é o “reconhecimento da qualidade do
trabalho desenvolvido e
dos resultados alcançados”.

Página 433

A434

Alunos de Nelas do projeto Apps For Good marcaram presença no Web Summit

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/11/2016

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=efecad68

Decorreu, entre 6 e 9 de novembro, em Lisboa, o maior evento tecnológico nunca antes recebido em
Portugal, o Web Summit. Esta iniciativa do governo português trouxe à capital inúmeras empresas e
investidores que, durante os três dias, apresentaram diversos temas, desde tecnologia a desporto,
passando pela educação. Também estiveram presentes empresas que irão ditar as novas tendências
nesta área, bem como aquelas que começam agora a dar os primeiros passos, as startups.
A equipa de alunos do Agrupamento de Escolas de Nelas, que esteve no projeto Apps For Good com a
criação We Love Toasts, marcou presença neste megaevento a convite, uma vez mais, do CDI
Portugal, assistindo, desta maneira, a vários painéis, incluindo o Future Societies "Building for an era
of makers", no qual o senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão, foi um dos oradores, salientando a
importância do empreendedorismo digital na educação, bem como a necessidade de fazer
experiências dentro e fora da sala , comparando este movimento de makers como um efeito
"MacGyver". Neste painel esteve também presente Íris Lapinski, fundadora e CEO do programa Apps
for Good, que salientou o papel do 'maker'/'fazedor' como alguém que identifica um problema e que
cria uma solução para o resolver. Destacou igualmente a importância deste projeto na formação dos
alunos e como o mesmo está a ser implementado em diferentes países da Europa com grande
sucesso.
No final, a comitiva nelense teve a oportunidade de falar com o senhor Ministro da Educação e de
apresentar o seu projeto da aplicação Cook Wizard desenvolvido no âmbito do Apps for Good.
Foi uma oportunidade única de vivenciar este evento mundial e de conviver com as novas tendências
do mundo digital, bem como aprender com os melhores e com aqueles que estão agora a despontar
nestas novas "modas". Estes alunos perceberam que o caminho que têm de percorrer para lançar a
sua "App" ainda é longo, mas não é impossível. Basta acreditar e não desistir.
O Agrupamento de Escolas de Nelas agradece à Câmara Municipal de Nelas todo o apoio logístico dado
durante o projeto, possibilitando a presença dos alunos nas diferentes fases em que tão dignamente
representaram o Agrupamento e o concelho.
Ver mais: http://cdi.org.pt/2016/apps-for-good-na-web-summit-2016/
Fonte: AE de Nelas
Este slideshow necessita de JavaScript.
21 Novembro, 2016
José Silva
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Decorreu, entre 6 e 9 de novembro, em Lisboa, o maior evento tecnológico nunca antes recebido em
Portugal, o Web Summit. Esta iniciativa do governo português trouxe à capital inúmeras empresas e
investidores que, durante os três dias, apresentaram diversos temas, desde tecnologia a desporto,
passando pela educação. Também estiveram presentes empresas que irão ditar as novas tendências
nesta área, bem como aquelas que começam agora a dar os primeiros passos, as startups.
A equipa de alunos do Agrupamento de Escolas de Nelas, que esteve no projeto Apps For Good com a
criação We Love Toasts, marcou presença neste megaevento a convite, uma vez mais, do CDI
Portugal, assistindo, desta maneira, a vários painéis, incluindo o Future Societies "Building for an era
of makers", no qual o senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão, foi um dos oradores, salientando a
importância do empreendedorismo digital na educação, bem como a necessidade de fazer
experiências dentro e fora da sala , comparando este movimento de makers como um efeito
"MacGyver". Neste painel esteve também presente Íris Lapinski, fundadora e CEO do programa Apps
for Good, que salientou o papel do 'maker'/'fazedor' como alguém que identifica um problema e que
cria uma solução para o resolver. Destacou igualmente a importância deste projeto na formação dos
alunos e como o mesmo está a ser implementado em diferentes países da Europa com grande
sucesso.
No final, a comitiva nelense teve a oportunidade de falar com o senhor Ministro da Educação e de
apresentar o seu projeto da aplicação Cook Wizard desenvolvido no âmbito do Apps for Good.
Foi uma oportunidade única de vivenciar este evento mundial e de conviver com as novas tendências
do mundo digital, bem como aprender com os melhores e com aqueles que estão agora a despontar
nestas novas "modas". Estes alunos perceberam que o caminho que têm de percorrer para lançar a
sua "App" ainda é longo, mas não é impossível. Basta acreditar e não desistir.
O Agrupamento de Escolas de Nelas agradece à Câmara Municipal de Nelas todo o apoio logístico dado
durante o projeto, possibilitando a presença dos alunos nas diferentes fases em que tão dignamente
representaram o Agrupamento e o concelho.
Ver mais: http://cdi.org.pt/2016/apps-for-good-na-web-summit-2016/
Fonte: AE de Nelas
Este slideshow necessita de JavaScript.
21 Novembro, 2016
José Silva
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Já pensou num modelo educativo onde professores inspirem os alunos a pensar fora da caixa e os
alunos tenham acesso a conteúdos digitais, contacto com especialistas de todo o mundo e a tecnologia
os ajude a responder a questões do dia-a-dia? Iris Lapinski desenvolveu-o. Em Portugal já foi adotado
e há casos de sucesso. A Web Summit foi o pretexto para conhecer melhor o "Apps for Good" e os
jovens empreendedores da "Cook Wizard".
Iris Lapinski - alemã, 37 anos - é fundadora e co-CEO do "Apps for Good" (em português "Aplicações
para o Bem"), uma organização britânica que promove a educação tecnológica e desafia os jovens em
escolas por todo o mundo, incluindo em Portugal, a desenvolver aplicações para telemóveis ou outros
suportes digitais, com fins sociais ou que beneficiem a sua comunidade. Mas não se resume a isso. O
"Apps for Good" desafia alunos e professores a serem "content makers" e "digital solvers".
Em 2012, Lapinski integrou a lista dos 50 novos Radicais Britânicos, uma iniciativa do jornal Observer
e em 2014 foi considerada uma das cinco estrelas em ascensão na área da inovação pela revista
Forbes.
Segundo a fundadora - para quem a tecnologia está a mudar o paradigma educacional - o "Apps for
Good" é "um movimento tecnológico educativo" que "apoia as escolas e professoras" a ajudar a
resolver digitalmente "problemas do dia-a-dia".
"Queremos ver os professores como mentores e apoiantes dos alunos na sua jornada de
aprendizagem" não apenas como a figura de "quem lhes ensina a lição", diz. E odos alunos é bastante
positivo, "sentem-se 'donos' da sua educação".
"Tipicamente as escolas decidem o percurso do aluno" e essa é uma das razões pelas quais muitos
adolescentes se sentem desmotivados nas escolas, explica. "Se os ajudarmos a resolver os seus
problemas" ou "se lhes dermos capacidades para usarem no seu contexto pessoal, profissional ou
familiar conseguimos ver um re-envolvimento".
"Para nós a tecnologia é uma desculpa para motivar os alunos e dar-lhes"- este é o grande desafio
que o "Apps for Good" enfrenta, segundo a fundadora do projeto.
No futuro quer "garantir que providenciam um serviço educacional de qualidade" e que "encorajamos
os jovens a descobrir talentos que não descobririam de outra forma".
Em 2015, o "Apps for Good" associou-se à CDI Portugal, uma organização não governamental que tem
como missão transformar vidas através da tecnologia. Chega aos jovens - entre os 10 e os 18 anos,
do ensino básico e secundário - através de parcerias com organizações de educação formais ou
informais - das escolas às associações - e tem ainda como parceiros a Direção-Geral da Educação, a
Microsoft, a Fundação Calouste Gulbenkian, entre muitos outros. Começou como um projeto-piloto em
20 escolas do país e a 3ª edição (2016/2017) prevê já a participação de 1800 alunos oriundos de 200
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escolas.
As principais linhas orientadoras do programa visam capacitar os jovens para "a resolução de
problemas" e para o "empreendedorismo digital".
A aplicação do programa em solo nacional difere do modelo britânico - ou do modelo adotado noutros
países. Como Iris Lapinski realça, "os desafios que os alunos portugueses enfrentam são diferentes
das necessidades de outros" alunos de outras nacionalidades.
Anualmente, o "Apps for Good" atribui Prémios aos professores, especialistas e escolas - os três
pilares fundamentais para o sucesso do modelo - envolvidos nos projetos.
A aplicação, desenvolvida por um grupo de estudantes do Agrupamento de Escolas de Nelas, é uma
espécie de "dispensa virtual". Sugere aos seus utilizadores receitas organizadas por tipo de refeição,
nível de dificuldade e tempo de execução, considerando ainda os ingredientes que o utilizador tem
disponíveis em casa.
A Cook Wizard foi a "Escolha do Público" da segunda edição dos prémios Apps for Good, atribuídos a
13 de setembro deste ano na Fundação Gulbenkian.
Durante a Web Summit, dia 9 de novembro, alguns destes jovens empreendedores tiveram a
oportunidade de apresentar ao ministro da educação o seu projeto. Tiago Brandão Rodrigues partilhou
o painel "Building for an Era of Makers", no palco "Future Societies" , com Iris Lapiski.
A Web Summit ensinou-os "a não desistir" e ao ministro explicaram o funcionamento da sua aplicação.
Para Tiago Brandão Rodrigues estas iniciativas, como as que o "Apps for Good" promove, são bastante
importantes pois "permitem aos alunos terem a possibilidade de fazerem eles mesmos, de pensarem e
de construírem um projeto desde o início". "A contaminação positiva entre alunos de várias idades e
formações" e o fomento do "espírito crítico" são outros dos aspetos positivos apresentados pelo
ministro.
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Já pensou num modelo educativo onde professores inspirem os alunos a pensar fora da caixa e os
alunos tenham acesso a conteúdos digitais, contacto com especialistas de todo o mundo e a tecnologia
os ajude a responder a questões do dia-a-dia? Iris Lapinski desenvolveu-o. Em Portugal já foi adotado
e há casos de sucesso. A Web Summit foi o pretexto para conhecer melhor o "Apps for Good" e os
jovens empreendedores da "Cook Wizard".
Iris Lapinski - alemã, 37 anos - é fundadora e co-CEO do "Apps for Good" (em português "Aplicações
para o Bem"), uma organização britânica que promove a educação tecnológica e desafia os jovens em
escolas por todo o mundo, incluindo em Portugal, a desenvolver aplicações para telemóveis ou outros
suportes digitais, com fins sociais ou que beneficiem a sua comunidade. Mas não se resume a isso. O
"Apps for Good" desafia alunos e professores a serem "content makers" e "digital solvers".
Em 2012, Lapinski integrou a lista dos 50 novos Radicais Britânicos, uma iniciativa do jornal Observer
e em 2014 foi considerada uma das cinco estrelas em ascensão na área da inovação pela revista
Forbes.
Segundo a fundadora - para quem a tecnologia está a mudar o paradigma educacional - o "Apps for
Good" é "um movimento tecnológico educativo" que "apoia as escolas e professoras" a ajudar a
resolver digitalmente "problemas do dia-a-dia".
"Queremos ver os professores como mentores e apoiantes dos alunos na sua jornada de
aprendizagem" não apenas como a figura de "quem lhes ensina a lição", diz. E odos alunos é bastante
positivo, "sentem-se 'donos' da sua educação".
"Tipicamente as escolas decidem o percurso do aluno" e essa é uma das razões pelas quais muitos
adolescentes se sentem desmotivados nas escolas, explica. "Se os ajudarmos a resolver os seus
problemas" ou "se lhes dermos capacidades para usarem no seu contexto pessoal, profissional ou
familiar conseguimos ver um re-envolvimento".
"Para nós a tecnologia é uma desculpa para motivar os alunos e dar-lhes"- este é o grande desafio
que o "Apps for Good" enfrenta, segundo a fundadora do projeto.
No futuro quer "garantir que providenciam um serviço educacional de qualidade" e que "encorajamos
os jovens a descobrir talentos que não descobririam de outra forma".
Em 2015, o "Apps for Good" associou-se à CDI Portugal, uma organização não governamental que tem
como missão transformar vidas através da tecnologia. Chega aos jovens - entre os 10 e os 18 anos,
do ensino básico e secundário - através de parcerias com organizações de educação formais ou
informais - das escolas às associações - e tem ainda como parceiros a Direção-Geral da Educação, a
Microsoft, a Fundação Calouste Gulbenkian, entre muitos outros. Começou como um projeto-piloto em
20 escolas do país e a 3ª edição (2016/2017) prevê já a participação de 1800 alunos oriundos de 200
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escolas.
As principais linhas orientadoras do programa visam capacitar os jovens para "a resolução de
problemas" e para o "empreendedorismo digital".
A aplicação do programa em solo nacional difere do modelo britânico - ou do modelo adotado noutros
países. Como Iris Lapinski realça, "os desafios que os alunos portugueses enfrentam são diferentes
das necessidades de outros" alunos de outras nacionalidades.
Anualmente, o "Apps for Good" atribui Prémios aos professores, especialistas e escolas - os três
pilares fundamentais para o sucesso do modelo - envolvidos nos projetos.
A aplicação, desenvolvida por um grupo de estudantes do Agrupamento de Escolas de Nelas, é uma
espécie de "dispensa virtual". Sugere aos seus utilizadores receitas organizadas por tipo de refeição,
nível de dificuldade e tempo de execução, considerando ainda os ingredientes que o utilizador tem
disponíveis em casa.
A Cook Wizard foi a "Escolha do Público" da segunda edição dos prémios Apps for Good, atribuídos a
13 de setembro deste ano na Fundação Gulbenkian.
Durante a Web Summit, dia 9 de novembro, alguns destes jovens empreendedores tiveram a
oportunidade de apresentar ao ministro da educação o seu projeto. Tiago Brandão Rodrigues partilhou
o painel "Building for an Era of Makers", no palco "Future Societies" , com Iris Lapiski.
A Web Summit ensinou-os "a não desistir" e ao ministro explicaram o funcionamento da sua aplicação.
Para Tiago Brandão Rodrigues estas iniciativas, como as que o "Apps for Good" promove, são bastante
importantes pois "permitem aos alunos terem a possibilidade de fazerem eles mesmos, de pensarem e
de construírem um projeto desde o início". "A contaminação positiva entre alunos de várias idades e
formações" e o fomento do "espírito crítico" são outros dos aspetos positivos apresentados pelo
ministro.
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Partilhe esta notícia...
A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado ontem, dia 8 de Novembro, no TOPO Martim Moniz em Lisboa. A
escolha foi feita por um júri constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris
Lapinski, fundadora e co-CEO da Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa,
publisher do ECO, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10.000€ em publicidade na
Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Paulo Trezentos, CEO da Aptoide, assinala que os Aptoide App Awards "foi uma aposta que estávamos
certos que iria ser vencedora, muito pelo talento que sabemos que existe no país. O sucesso desta
iniciativa abre as portas para que esta seja apenas uma primeira edição e é uma enorme honra
participar ativamente na criação de um palco para os programadores portugueses por vários anos".
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.

de
de
de
de

Na mesma categoria, a Storyo foi eleita como a segunda melhor app e o terceiro lugar é partilhado por
duas aplicações, a Muzzley e a Tradiio. A Storyo é uma app que permite recolher dados das fotografias
tiradas pelo smartphone e cria uma narrativa com base no local e na data dessas imagens, tendo o
utilizador o total controlo editorial e criativo e os vídeos. A Muzzley foi pensada para criar uma "smart
home" através do controlo remoto de dispositivos inteligentes e a Tradiio é uma app dedicada à
música e aceleração de novos artistas, em que os próprios utilizadores lançam talentos e investem no
seu sucesso.
Na categoria de Best Gaming App, o pódio cimeiro é ocupado pela Racoon Escape, um jogo de
plataformas em que cabe ao utilizador ajudar um guaxinim a vencer diversos desafios. O segundo e
terceiro lugares, respetivamente, são ocupados por Smash Time em segundo e por Idle Town. O
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Smash Time é um jogo que convida os utilizadores a criar equipas para vencer os inimigos, que se
tornam cada vez mais desafiantes e a Idle Town é uma vila onde o objetivo é criar um império,
levando o seu monopólio ao mais alto nível.
Os Aptoide App Awards são uma aposta da Aptoide, a terceira maior loja de aplicações Android do
mundo, com o objetivo de gerar um maior reconhecimento dos programadores e dos projetos Android
portugueses.
Sexta-feira, Novembro 11, 2016 10:41 am
Patricia Fonseca
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Partilhe esta notícia...
A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado ontem, dia 8 de Novembro, no TOPO Martim Moniz em Lisboa. A
escolha foi feita por um júri constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris
Lapinski, fundadora e co-CEO da Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa,
publisher do ECO, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10.000€ em publicidade na
Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Paulo Trezentos, CEO da Aptoide, assinala que os Aptoide App Awards "foi uma aposta que estávamos
certos que iria ser vencedora, muito pelo talento que sabemos que existe no país. O sucesso desta
iniciativa abre as portas para que esta seja apenas uma primeira edição e é uma enorme honra
participar ativamente na criação de um palco para os programadores portugueses por vários anos".
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.
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Na mesma categoria, a Storyo foi eleita como a segunda melhor app e o terceiro lugar é partilhado por
duas aplicações, a Muzzley e a Tradiio. A Storyo é uma app que permite recolher dados das fotografias
tiradas pelo smartphone e cria uma narrativa com base no local e na data dessas imagens, tendo o
utilizador o total controlo editorial e criativo e os vídeos. A Muzzley foi pensada para criar uma "smart
home" através do controlo remoto de dispositivos inteligentes e a Tradiio é uma app dedicada à
música e aceleração de novos artistas, em que os próprios utilizadores lançam talentos e investem no
seu sucesso.
Na categoria de Best Gaming App, o pódio cimeiro é ocupado pela Racoon Escape, um jogo de
plataformas em que cabe ao utilizador ajudar um guaxinim a vencer diversos desafios. O segundo e
terceiro lugares, respetivamente, são ocupados por Smash Time em segundo e por Idle Town. O
Smash Time é um jogo que convida os utilizadores a criar equipas para vencer os inimigos, que se
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tornam cada vez mais desafiantes e a Idle Town é uma vila onde o objetivo é criar um império,
levando o seu monopólio ao mais alto nível.
Os Aptoide App Awards são uma aposta da Aptoide, a terceira maior loja de aplicações Android do
mundo, com o objetivo de gerar um maior reconhecimento dos programadores e dos projetos Android
portugueses.
Sexta-feira, Novembro 11, 2016 10:41 am
Patricia Fonseca
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A plena condução autónoma em 2021, a capacidade da Inteligência Artificial (IA) aproximar os robôs
dos e aos humanos, as sociedades do futuro e a forma como as redes sociais podem ajudar a que as
pessoas se conheçam no mundo real foram alguns dos temas levados a debate durante o terceiro dia
da Web Summit.
A manhã ficou marcada com o tema da mobilidade autónoma. Elmar Frickenstein, Vice-Presidente
sénior para a Fully Automated Driving e Driver Assistance do grupo BMW referiu que "a mobilidade
está a mudar tudo e os carros autónomos têm vindo a percorrer um longo caminho nos últimos dez
anos". Foi desta forma que o orador iniciou a sua apresentação. Elmar acrescentou que o conforto,
tempo, flexibilidade, redução de tráfego nas horas de ponta, bem como a diminuição das emissões de
gazes poluentes para o meio ambiente são algumas das vantagens da utilização dos carros
autónomos.
O objetivo principal é sempre melhorar a experiência do utilizador. "Na condução autónoma há uma
infinidade de possibilidades para o cliente que pode obter diversas modalidades de condução". Quando
questionado sobre a possibilidade da existência de acidentes devido ao facto de não haver condutor,
Elmar Frickenstein respondeu que os "obstáculos são detetados por sensores", pelo que "a melhor
forma de prever o futuro é criando-o".
Durante a tarde Bob Greifeld falou da sua experiência como líder da Nasdaq, líder no setor de
intercâmbio e tecnologia. Este frisou a importância da comunicação em tempo de globalização e a
necessidade de rentabilização. Referiu que vale a pena investir em tecnologias associadas ao machine
learning. De seguida, os participantes viram a interação direta do robô Sophia que, além de responder
às questões que lhe eram colocadas, pode imitar algumas emoções humanas. Desta forma, a
inteligência artificial começa a aproximar os robôs dos seres humanos.
Na conferência dedicada às Sociedades do Futuro, Iris Lapinski, que lidera o Apps for Good, um
concurso de educação em tecnologia, onde os jovens das escolas aprendem a criar aplicações que
querem resolver problemas sociais, frisou a importância da contaminação positiva como motor da
tecnologia e do sucesso. Acredita no futuro dos fazedores e sabe que "fazer é que interessa".
O dia terminou com a presença de Sean Rad, fundador e CEO do Tinder, uma plataforma global que
promove as relações amorosas entre os seus utilizadores. Aconselhou os cibernautas a serem
verdadeiros quando publicam as suas fotos de perfil, sem quererem impressionar: "quanto mais
completares o perfil, melhor será a tua experiência", destacou. Quando questionado sobre números,
revelou que 85% dos utilizadores são millenials e estão à procura de uma relação séria e duradoura.
Diverte-se a usar a plataforma para recolher feedback dos utilizadores, prática importante para
reformular, melhorar e fazer evoluir o Tinder.
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sénior para a Fully Automated Driving e Driver Assistance do grupo BMW referiu que "a mobilidade
está a mudar tudo e os carros autónomos têm vindo a percorrer um longo caminho nos últimos dez
anos". Foi desta forma que o orador iniciou a sua apresentação. Elmar acrescentou que o conforto,
tempo, flexibilidade, redução de tráfego nas horas de ponta, bem como a diminuição das emissões de
gazes poluentes para o meio ambiente são algumas das vantagens da utilização dos carros
autónomos.
O objetivo principal é sempre melhorar a experiência do utilizador. "Na condução autónoma há uma
infinidade de possibilidades para o cliente que pode obter diversas modalidades de condução". Quando
questionado sobre a possibilidade da existência de acidentes devido ao facto de não haver condutor,
Elmar Frickenstein respondeu que os "obstáculos são detetados por sensores", pelo que "a melhor
forma de prever o futuro é criando-o".
Durante a tarde Bob Greifeld falou da sua experiência como líder da Nasdaq, líder no setor de
intercâmbio e tecnologia. Este frisou a importância da comunicação em tempo de globalização e a
necessidade de rentabilização. Referiu que vale a pena investir em tecnologias associadas ao machine
learning. De seguida, os participantes viram a interação direta do robô Sophia que, além de responder
às questões que lhe eram colocadas, pode imitar algumas emoções humanas. Desta forma, a
inteligência artificial começa a aproximar os robôs dos seres humanos.
Na conferência dedicada às Sociedades do Futuro, Iris Lapinski, que lidera o Apps for Good, um
concurso de educação em tecnologia, onde os jovens das escolas aprendem a criar aplicações que
querem resolver problemas sociais, frisou a importância da contaminação positiva como motor da
tecnologia e do sucesso. Acredita no futuro dos fazedores e sabe que "fazer é que interessa".
O dia terminou com a presença de Sean Rad, fundador e CEO do Tinder, uma plataforma global que
promove as relações amorosas entre os seus utilizadores. Aconselhou os cibernautas a serem
verdadeiros quando publicam as suas fotos de perfil, sem quererem impressionar: "quanto mais
completares o perfil, melhor será a tua experiência", destacou. Quando questionado sobre números,
revelou que 85% dos utilizadores são millenials e estão à procura de uma relação séria e duradoura.
Diverte-se a usar a plataforma para recolher feedback dos utilizadores, prática importante para
reformular, melhorar e fazer evoluir o Tinder.
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Hole19 vence na categoria de Best App e Racoon Escape na categoria de Best Gaming App.
A completar o pódio de Best App está Storyo, em segundo lugar, e Tradiio e Muzzley empatados em
terceiro lugar.
Smash Time e Idle Town ganham segundo e terceiro prémios na categoria Best Gaming App.
A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado ontem, dia 8 de Novembro, no TOPO Martim Moniz em Lisboa. A
escolha foi feita por um júri constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris
Lapinski, fundadora e co-CEO da Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa,
publisher do ECO, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10.000€ em publicidade na
Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Paulo Trezentos, CEO da Aptoide, assinala que os Aptoide App Awards "foi uma aposta que estávamos
certos que iria ser vencedora, muito pelo talento que sabemos que existe no país. O sucesso desta
iniciativa abre as portas para que esta seja apenas uma primeira edição e é uma enorme honra
participar ativamente na criação de um palco para os programadores portugueses por vários anos".
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.
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Na mesma categoria, a Storyo foi eleita como a segunda melhor app e o terceiro lugar é partilhado por
duas aplicações, a Muzzley e a Tradiio. A Storyo é uma app que permite recolher dados das fotografias
tiradas pelo smartphone e cria uma narrativa com base no local e na data dessas imagens, tendo o
utilizador o total controlo editorial e criativo e os vídeos. A Muzzley foi pensada para criar uma "smart
home" através do controlo remoto de dispositivos inteligentes e a Tradiio é uma app dedicada à
música e aceleração de novos artistas, em que os próprios utilizadores lançam talentos e investem no
seu sucesso.
Na categoria de Best Gaming App, o pódio cimeiro é ocupado pela Racoon Escape, um jogo de
plataformas em que cabe ao utilizador ajudar um guaxinim a vencer diversos desafios. O segundo e
terceiro lugares, respetivamente, são ocupados por Smash Time em segundo e por Idle Town. O
Smash Time é um jogo que convida os utilizadores a criar equipas para vencer os inimigos, que se
tornam cada vez mais desafiantes e a Idle Town é uma vila onde o objetivo é criar um império,
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levando o seu monopólio ao mais alto nível.
Os Aptoide App Awards são uma aposta da Aptoide, a terceira maior loja de aplicações Android do
mundo, com o objetivo de gerar um maior reconhecimento dos programadores e dos projetos Android
portugueses.
Sobre a Aptoide______________________________________________________________
A Aptoide nasceu em 2011, como resultado de um projecto iniciado em 2009 pelo fundador, Paulo
Trezentos, chamado Caixa Mágica. Logo em 2012, juntou-se Álvaro Pinto, Chief Operations Officer.
Hoje, a Aptoide é a terceira maior 'App Store' do mundo para Android, a seguir à Google Play e à
Amazon. Em 2015 teve 100 milhões de utilizadores espalhados pelo mundo inteiro. Tem escritórios em
Lisboa, Singapura e Shenzen (China).
Redação
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Hole19 vence na categoria de Best App e Racoon Escape na categoria de Best Gaming App.
A completar o pódio de Best App está Storyo, em segundo lugar, e Tradiio e Muzzley empatados em
terceiro lugar.
Smash Time e Idle Town ganham segundo e terceiro prémios na categoria Best Gaming App.
A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado ontem, dia 8 de Novembro, no TOPO Martim Moniz em Lisboa. A
escolha foi feita por um júri constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris
Lapinski, fundadora e co-CEO da Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa,
publisher do ECO, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10.000€ em publicidade na
Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Paulo Trezentos, CEO da Aptoide, assinala que os Aptoide App Awards "foi uma aposta que estávamos
certos que iria ser vencedora, muito pelo talento que sabemos que existe no país. O sucesso desta
iniciativa abre as portas para que esta seja apenas uma primeira edição e é uma enorme honra
participar ativamente na criação de um palco para os programadores portugueses por vários anos".
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.
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Na mesma categoria, a Storyo foi eleita como a segunda melhor app e o terceiro lugar é partilhado por
duas aplicações, a Muzzley e a Tradiio. A Storyo é uma app que permite recolher dados das fotografias
tiradas pelo smartphone e cria uma narrativa com base no local e na data dessas imagens, tendo o
utilizador o total controlo editorial e criativo e os vídeos. A Muzzley foi pensada para criar uma "smart
home" através do controlo remoto de dispositivos inteligentes e a Tradiio é uma app dedicada à
música e aceleração de novos artistas, em que os próprios utilizadores lançam talentos e investem no
seu sucesso.
Na categoria de Best Gaming App, o pódio cimeiro é ocupado pela Racoon Escape, um jogo de
plataformas em que cabe ao utilizador ajudar um guaxinim a vencer diversos desafios. O segundo e
terceiro lugares, respetivamente, são ocupados por Smash Time em segundo e por Idle Town. O
Smash Time é um jogo que convida os utilizadores a criar equipas para vencer os inimigos, que se
tornam cada vez mais desafiantes e a Idle Town é uma vila onde o objetivo é criar um império,
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levando o seu monopólio ao mais alto nível.
Os Aptoide App Awards são uma aposta da Aptoide, a terceira maior loja de aplicações Android do
mundo, com o objetivo de gerar um maior reconhecimento dos programadores e dos projetos Android
portugueses.
Sobre a Aptoide______________________________________________________________
A Aptoide nasceu em 2011, como resultado de um projecto iniciado em 2009 pelo fundador, Paulo
Trezentos, chamado Caixa Mágica. Logo em 2012, juntou-se Álvaro Pinto, Chief Operations Officer.
Hoje, a Aptoide é a terceira maior 'App Store' do mundo para Android, a seguir à Google Play e à
Amazon. Em 2015 teve 100 milhões de utilizadores espalhados pelo mundo inteiro. Tem escritórios em
Lisboa, Singapura e Shenzen (China).
Redação
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9 de Novembro de 2016 em
A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado no TOPO Martim Moniz, em Lisboa. A escolha foi feita por um júri
constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris Lapinski, fundadora e co-CEO da
Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa, publisher do ECO, Miguel Frasquilho,
presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10 mil euros em publicidade
na Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.
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A Hole19 e a Racoon Escape foram consideradas as melhores aplicações Android portuguesas pelo júri
dos Aptoide App Awards, uma iniciativa criada pela tecnológica portuguesa Aptoide.
Após um período de avaliação com base em critérios como User Experience, Design, Proposta de
Valor, Performance e Inovação, acabam de ser divulgados os grandes vencedores num evento com
cerca de 200 pessoas realizado no TOPO Martim Moniz, em Lisboa. A escolha foi feita por um júri
constituído por Lourenço Medeiros, editor de tecnologias da SIC, Iris Lapinski, fundadora e co-CEO da
Apps for Good, Jonathan Becker, da e.Ventures, António Costa, publisher do ECO, Miguel Frasquilho,
presidente da AICEP e Jorge Gabriel, administrador da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento (FLAD).
As aplicações, que conquistaram os lugares cimeiros do pódio, receberam 10 mil euros em publicidade
na Aptoide App Store e duas semanas de destaque editorial em tráfego nacional.
Na categoria de Best Apps, a Hole19 foi apontada como a melhor aplicação Android portuguesa
uma shortlist de 10 candidatos. A Hole19 apresenta-se como um instrumento para os amantes
golfe, fornecendo distâncias GPS de mais de 40 mil campos de golfe, ferramentas
acompanhamento de pontuação e da performance do jogador, contacto com golfistas e campos
golfe, entre outras funcionalidades.
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Ao todo são 663 oradores, mas quantos são mulheres? O ECO percorreu toda a agenda disponível do
Web Summit e fez as contas para responder a esta questão.
Esta segunda-feira, Catarina Martins questionou no Twitter: "Quem escolheu oradores para a Web
Summit e por que azar a vida não sabe que há tantas mulheres como homens em Portugal?".
A líder do Bloco de Esquerda criticava assim a hegemonia dos oradores homens face às poucas
oradoras que podemos ver nestes quatro dias. Será mesmo assim? Ao todo são 663 oradores que vão
estar presentes em Lisboa. O ECO foi fazer as contas segundo a agenda que o Web Summit
disponibiliza.
Tweet from @catarina_mart
Numa noite dominada por políticos e empreendedores portugueses, assim como o próprio fundador
Paddy Cosgrave, só existem duas mulheres presentes nos painéis desta segunda-feira. No segundo
dia, 8 de novembro, terça-feira, o palco do Web Summit vai ser pisado por 80 mulheres. No terceiro
dia, quarta-feira, o número desce para as 51 oradoras e no último dia, quinta-feira, volta a subir para
as 60 mulheres.
O ECO contabilizou 193 oradoras dos 663 oradores previstos pela organização. Isto significa que a
presença feminina representa 29% dos oradores do Web Summit. Ou seja, há cerca de um terço de
mulheres a pisar o palco da cimeira. Por outro lado, mais de 70% dos oradores são homens.
Aqui fica a lista completa de mulheres oradoras por cada dia de Web Summit:
7 de novembro (2)
Axelle Lemaire, secretária de Estado do Governo francês
Laurie Segall, senior tech correspondent of CNN Tech
8 de novembro (80)
Sofie Dralle, CEO/Founder da StopMyCraving
Mariana Brilhante, Community & Growth Manager da SPEAK
Tânia Oliveira, C-Level Exec, YClient
Karen Tso, Anchor CNBC
Ann Mettler, Head of the European Political Strategy Centre (EPSC)
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Caroline Hyde, European Business Correspondent of Bloomberg Television
Leila Janah, Founder & CEO da Sama & LXMI
Madhumita Murgia, European Technology Correspondent of Financial Times
Parmy Olsen, Senior Writer of Forbes
Andra Keay, Managing Director of Silicon Valley Robotics
Signe Brewster, Jornalista Freelancer (TechCrunch e MIT Technology Review)
Eileen Burbidge, Partner at Passion Capital
Izabella Kaminska, Alphaville Blogger of Financial Times
Janet Guyon, Deputy News Editor at Quartz
Holly Liu, Co-fundadora da Kabam
Anousheh Ansari, CEO & Chairwoman at Prodea Systems
Kim-Mai Cutler, Operating Partner at Initialized Capital
Heather Brunner, CEO da WP Engine
Mollie Spilman, Chief Revenue Officer da Criteo
Olga Pavlovsky, Cofundadora da Secr Secure
Darja Gutnick, CEO/Fundadora da 12grapes
Laurie Penny, Contributing Editor da New Statesman
Rabia Chaudry, ativista e autora de Adnan' Story
Helly Luv, ativista e artista
Marina Willer, Partner at Pentagram
Claire Calmejane, Director of Innovation no Lloyds Bank
Ditte Hammarsrtrom, fundadora da Snowfire
Telle Whitney, CEO do Anita Borg Institute for Women
Joanne Hannaford, Partner da Goldman Sachs
Suzanne DiBianca, EVP Corporate Relations da Salesforce
Nicole Glaros, Chief Product Officer da Techstars
Belinda Goldmith, Editor-in-Chief da Thomson Reuters Foundation
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Ciler Ay Tek, Co-fundadora e CEO da Smart Moderation
Simone Kalbfell, CEO da Lezay
Maylis Staub, Presidente da Pocket Result
Pauline Genty, Fundadora da WePetsitty
Dr. Moyo, Global Economist da Dambisa Moyo
Gillian Tans, Presidente da Booking.com
Lara O'Rilley, Senior Editor do Business Insider UK
Zenia Tata, Global Development na XPRIZE
Cindy Mi, fundadora da VIPKID
Nathalie Nahai, autora no Web Psychologist
Linda Boff, CMO da General Eletric
Keren Levy, COO Payoneer
Tracy Isacke, Managing Director - Corporate Venture
Lucie Greene, Worldwide Director of the Innovation Group da J. Walter Thompson
Normandy Madden, Director of Media & Innovation do The Digit Group
Jane Gideon, Prsidente da WallPlayed Sports
Allison Wagner, Nadadora medalhada nos Jogos Olímpicos
Nikki Dryden, Nadadora medalhada nos Jogos Olímpicos
Reshma Sohoni, Founding Partnet da Seedcamp
Bedy Yang, Managing Partnet da 500 Startups
Arielle Zuckerberg, Partner da KPCB
Gesche Haas, Fundadora da Trailblazer Ventures
Sarah Friar, CFO da Square
Melissa Ward, Managing Editor da Target Marketing
Anastasia Ashley, Pro Surfer
Heather Irvine, Action Sports Writer da Red Bull
Cathryn Posey, Fundadora da Tech by Superwomen
Oya Koc, CEO da Oyraa GmbH
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Tatiana Walker, CEO da Babylink
Natalie Gruber, CEO da Josoor
kristie de Groot, Diretora da La Femme Projects
Anne Pascual, Executive Design Director da IDEO
Naina Bajekal, Executive Editor da Newsweek
Christine Herron, Managing Director da Intel Capital
Jana Rosenmann, head of Unmanned Aerial Systems
Gillian Caldwell, CEO da Global Witness
Isabel Hilton, CEO da ChinaDialogue
Karin Klein, Founding Partner da Bloomberg Beta
Pamela Pavliscak, Fundadora da Change Sciences Group
Monique Shivanandan, CIO da Aviva
Shailene Woodley, Atriz e Co-fundadora da Up to Us
Beth Ferreira, Managing Partner da WME Vetures
Luisa Bernardes, Project Manager da Enterprise Europe Network
Nadine Bdil, CEO da Acessible?
Silvia Hecher, CEO da Juno Fertility
Weronika Figueiredo, VP da Doinn
Olga Ukolova, CEO da OpenWeatherMap SIA
Ekaterina Matveeva, CEO da Amolingua
Brooke Hammerling, Fundadora da Brew PR
9 de novembro (51)
Delia Otetea, Co-fundadora Plus 360 Degrees
Sofia Dralle, CEO da StopMyCraving
Nash Chang, PR Manager da HelloWings
Angela Hamilton, VP da Quupe
Cindy Cohn, Executive Director of Electronic Frontier
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HelenDixon, Comissioner de Data Protection Authority of Ireland
Cara McGoogan, Repórter do Telegraph
Patricia Mamona, Atleta Olímpica
Ali Clare, Fundadora da Re:Coded
Helly Luv, Ativista e Artista
Josephine Goube, COO da Techfugees
Kate Pringle, Business Developer da Tilkee
Dawn Winchester, Chief Digital Officer, Publicis Worldwide
Cait O'Riordan, CPIO do Financial Times
Tasha McCauley, VP da GeoSim
Marta Nagy-Rothengass, Head of Data Policy
Neha Murarka, CEO da smoogs.io
Tej El Molk Cherif ep Haj Ali, Consultant na Indaplace
Charlotte Hogg, COO do Bank of England
Maureen Fan, CEO da Baobab Studios
Erin Griffith, Jornalista da Fortune
Rana el Kaliouby, Co-Founder and Chief Executive Officer, Affectiva
Mariana Canto e Castro, HR & Legal Director, Randstad
Ines Veloso, Marketing and Communications director , Randstad
Zing Tsjeng, Editor at Broadly, VICE Media LLC
Madeline Bennett, Editor, Computer Shopper (UK)
Demet Mutlu, CEO, Trendyol
Iris Lapinski, Founder & CEO, Apps for Good
Yvette Pasqua, CTO, Meetup
Aimee Helfand, CEO, FamiLeague
Marian Goodell, Founding Board Member & CEO, Burning Man Project
Ekaterina Walter, Author, Ekaterina Walter
Anita Chatterjee, CEO, A-Game Public Relations
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Jessica Twentyman, Journalist, Financial Times
Joy Jones, Vice President, Global Products, Associated Press
Rossitza Atanassova, Digital Curator, British Library
Katie Collins, Reporter, CNET
Jane Zavalishina, CEO, Yandex Data Factory
Diane Yu, Co-Founder & CTO, Freewheel
Sarah Leary, Co-Founder & Vice President of Marketing and Operations, Nextdoor
Kim Salzer, CMO, Hyperloop One
Jenny Finkel, Head of Machine Learning, Mixpanel
Gaia Dempsey, Co-Founder & VP, DAQRI
Joanne Chen, Partner, Foundation Capital
Maggie Murphy, Editorial Director, Texture
Lara Setrakian, Co-Founder, News Deeply
Sarah Daly, Content Creator, HitRECord
Mamrie Hart, Actress & Comedian
Ann Kleinhenz, Co-Founder, Up to Us
Christene Barberich, Co-Founder & Global Editor-In-Chief, Refinery29
Farrah Storr, Editor-in-Chief, Cosmopolitan UK
10 de novembro (60)
Irina Botea, PR & Events Manager, Contentful
Corinne Clinch, Co-Founder & CEO, Rorus Inc.
Gabrielle Korn, Editorial Director, Nylon
Carolyn Birchill, COO, BRiN
Lily Cole, Founder, Impossible
Kate Kaye, Reporter, Advertising Age
Suzanne Powers, Global Chief Strategy Officer, McCann Worldgroup
Rebecca Parsons, CTO, ThoughtWorks
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Serena Kutchinsky, Digital Editor, New Statesman
Eva Kruse, CEO of Global Fashion Agenda, Copenhagen Fashion Summit
Yael Aflalo, Founder & CEO, Reformation
Catarina Midby, Head of Sustainability UK, H&M
Miroslava Duma, Founder, Buro 24/7
Anet Klimova, CMO, locaid.me
Danese Cooper, Distinguished Member of Technical Staff, PayPal
Ida Tin, Co-founder & CEO, Clue
Rose McGowan, Film Director, Damage Productions
Amy Emmerich, Chief Content Officer, Refinery 29
Ciara Byrne, MIT technology review/Freelance, Fast Company
Jo Elvin, Editor in Chief, Glamour
Mariéme Jamme, Founder & CEO, I AM THE CODE
Payal Kadakia, Founder, ClassPass
Lily Mercer, Founder, Viper Magazine
Scarlett Conlon, News Editor, Vogue
Theresia Gouw, Founding Partner, Aspect Ventures
Shiza Shahid, Founder, NOW Ventures
Charlotte Jee, TechWorld Editor, ComputerWorld
Ella Alexander, Deputy Digital Editor, Harper's Bazaar
Anne McElvoy, Senior Editor, The Economist
Mitchell Baker, Executive Chairwoman, Mozilla
Andreja Pejic, Supermodel, Andrej(A)
Miroslava Duma, Founder, Buro 24/7
Jotti Dhillon, VP of Operations, MyDx, Inc.
Belinda Rowe, Global Managing Partner, Publicis Media
Cathy White, Director, Geek Girl Meetup UK
Meredith Foster, YouTube Personality , Meredith Foster
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Nico Sell, Co-Founder, Wickr Foundation
Ruzwana Bashir, Founder & CEO, Peek
Jessica van de Pasch, CEO/co-owner, The Innovation Playground/ Medishell
Catherine Jacobson, Director of Clinical Research, Tilray
Corinne Vigreux, Co-Founder, TomTom
Jessi Hempel, Senior Writer, BackChannel
Nora Rothrock, Founder, Rothrockdigital
Katia Beauchamp, Co-Founder & CEO, Birchbox
Demet Mutlu, CEO, Trendyol
Joyce Lee, Professor of Pediatrics, University of Michigan
Helena Canhao, Chief Medical Officer, Patient Innovation
Charlotta Sund, Executive Leadership Team Member & Head of Customer Group, Ericsson
Laura Bradley, Editorial Director, Dazed Media
Maria Raga, CEO, Depop
Doina Ciobanu, Founder, The Golden Diamonds
Scarlett Conlon, News Editor, Vogue
Jessi Hempel, Senior Writer, BackChannel
Avril Furness, Director/VR Filmmaker, Black Dog Films
Jess Crombie, Director of Creative Content, Save The Children
Serena Chaudhry, TV News Producer, Reuters Video News
Gillian Orr, Features Editor, Refinery29
Julia Hartz, Co-Founder & CEO, Eventbrite
Theresia Gouw, Founding Partner, Aspect Ventures
Petah Marian, Senior Editor, Retail intelligence, WGSN
Editado por Paulo Moutinho
2016-11-07T19:54:45Z
Tiago Varzim
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O Web Summit é sexista? Fomos descobrir
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Ao todo são 663 oradores, mas quantos são mulheres? O ECO percorreu toda a agenda disponível do
Web Summit e fez as contas para responder a esta questão.
Esta segunda-feira, Catarina Martins questionou no Twitter: "Quem escolheu oradores para a Web
Summit e por que azar a vida não sabe que há tantas mulheres como homens em Portugal?".
A líder do Bloco de Esquerda criticava assim a hegemonia dos oradores homens face às poucas
oradoras que podemos ver nestes quatro dias. Será mesmo assim? Ao todo são 663 oradores que vão
estar presentes em Lisboa. O ECO foi fazer as contas segundo a agenda que o Web Summit
disponibiliza.
Tweet from @catarina_mart
Numa noite dominada por políticos e empreendedores portugueses, assim como o próprio fundador
Paddy Cosgrave, só existem duas mulheres presentes nos painéis desta segunda-feira. No segundo
dia, 8 de novembro, terça-feira, o palco do Web Summit vai ser pisado por 80 mulheres. No terceiro
dia, quarta-feira, o número desce para as 51 oradoras e no último dia, quinta-feira, volta a subir para
as 60 mulheres.
O ECO contabilizou 193 oradoras dos 663 oradores previstos pela organização. Isto significa que a
presença feminina representa 29% dos oradores do Web Summit. Ou seja, há cerca de um terço de
mulheres a pisar o palco da cimeira. Por outro lado, mais de 70% dos oradores são homens.
Aqui fica a lista completa de mulheres oradoras por cada dia de Web Summit:
7 de novembro (2)
Axelle Lemaire, secretária de Estado do Governo francês
Laurie Segall, senior tech correspondent of CNN Tech
8 de novembro (80)
Sofie Dralle, CEO/Founder da StopMyCraving
Mariana Brilhante, Community & Growth Manager da SPEAK
Tânia Oliveira, C-Level Exec, YClient
Karen Tso, Anchor CNBC
Ann Mettler, Head of the European Political Strategy Centre (EPSC)
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Caroline Hyde, European Business Correspondent of Bloomberg Television
Leila Janah, Founder & CEO da Sama & LXMI
Madhumita Murgia, European Technology Correspondent of Financial Times
Parmy Olsen, Senior Writer of Forbes
Andra Keay, Managing Director of Silicon Valley Robotics
Signe Brewster, Jornalista Freelancer (TechCrunch e MIT Technology Review)
Eileen Burbidge, Partner at Passion Capital
Izabella Kaminska, Alphaville Blogger of Financial Times
Janet Guyon, Deputy News Editor at Quartz
Holly Liu, Co-fundadora da Kabam
Anousheh Ansari, CEO & Chairwoman at Prodea Systems
Kim-Mai Cutler, Operating Partner at Initialized Capital
Heather Brunner, CEO da WP Engine
Mollie Spilman, Chief Revenue Officer da Criteo
Olga Pavlovsky, Cofundadora da Secr Secure
Darja Gutnick, CEO/Fundadora da 12grapes
Laurie Penny, Contributing Editor da New Statesman
Rabia Chaudry, ativista e autora de Adnan' Story
Helly Luv, ativista e artista
Marina Willer, Partner at Pentagram
Claire Calmejane, Director of Innovation no Lloyds Bank
Ditte Hammarsrtrom, fundadora da Snowfire
Telle Whitney, CEO do Anita Borg Institute for Women
Joanne Hannaford, Partner da Goldman Sachs
Suzanne DiBianca, EVP Corporate Relations da Salesforce
Nicole Glaros, Chief Product Officer da Techstars
Belinda Goldmith, Editor-in-Chief da Thomson Reuters Foundation
Ciler Ay Tek, Co-fundadora e CEO da Smart Moderation
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Simone Kalbfell, CEO da Lezay
Maylis Staub, Presidente da Pocket Result
Pauline Genty, Fundadora da WePetsitty
Dr. Moyo, Global Economist da Dambisa Moyo
Gillian Tans, Presidente da Booking.com
Lara O'Rilley, Senior Editor do Business Insider UK
Zenia Tata, Global Development na XPRIZE
Cindy Mi, fundadora da VIPKID
Nathalie Nahai, autora no Web Psychologist
Linda Boff, CMO da General Eletric
Keren Levy, COO Payoneer
Tracy Isacke, Managing Director - Corporate Venture
Lucie Greene, Worldwide Director of the Innovation Group da J. Walter Thompson
Normandy Madden, Director of Media & Innovation do The Digit Group
Jane Gideon, Prsidente da WallPlayed Sports
Allison Wagner, Nadadora medalhada nos Jogos Olímpicos
Nikki Dryden, Nadadora medalhada nos Jogos Olímpicos
Reshma Sohoni, Founding Partnet da Seedcamp
Bedy Yang, Managing Partnet da 500 Startups
Arielle Zuckerberg, Partner da KPCB
Gesche Haas, Fundadora da Trailblazer Ventures
Sarah Friar, CFO da Square
Melissa Ward, Managing Editor da Target Marketing
Anastasia Ashley, Pro Surfer
Heather Irvine, Action Sports Writer da Red Bull
Cathryn Posey, Fundadora da Tech by Superwomen
Oya Koc, CEO da Oyraa GmbH
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Tatiana Walker, CEO da Babylink
Natalie Gruber, CEO da Josoor
kristie de Groot, Diretora da La Femme Projects
Anne Pascual, Executive Design Director da IDEO
Naina Bajekal, Executive Editor da Newsweek
Christine Herron, Managing Director da Intel Capital
Jana Rosenmann, head of Unmanned Aerial Systems
Gillian Caldwell, CEO da Global Witness
Isabel Hilton, CEO da ChinaDialogue
Karin Klein, Founding Partner da Bloomberg Beta
Pamela Pavliscak, Fundadora da Change Sciences Group
Monique Shivanandan, CIO da Aviva
Shailene Woodley, Atriz e Co-fundadora da Up to Us
Beth Ferreira, Managing Partner da WME Vetures
Luisa Bernardes, Project Manager da Enterprise Europe Network
Nadine Bdil, CEO da Acessible?
Silvia Hecher, CEO da Juno Fertility
Weronika Figueiredo, VP da Doinn
Olga Ukolova, CEO da OpenWeatherMap SIA
Ekaterina Matveeva, CEO da Amolingua
Brooke Hammerling, Fundadora da Brew PR
9 de novembro (51)
Delia Otetea, Co-fundadora Plus 360 Degrees
Sofia Dralle, CEO da StopMyCraving
Nash Chang, PR Manager da HelloWings
Angela Hamilton, VP da Quupe
Cindy Cohn, Executive Director of Electronic Frontier
HelenDixon, Comissioner de Data Protection Authority of Ireland
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Cara McGoogan, Repórter do Telegraph
Patricia Mamona, Atleta Olímpica
Ali Clare, Fundadora da Re:Coded
Helly Luv, Ativista e Artista
Josephine Goube, COO da Techfugees
Kate Pringle, Business Developer da Tilkee
Dawn Winchester, Chief Digital Officer, Publicis Worldwide
Cait O'Riordan, CPIO do Financial Times
Tasha McCauley, VP da GeoSim
Marta Nagy-Rothengass, Head of Data Policy
Neha Murarka, CEO da smoogs.io
Tej El Molk Cherif ep Haj Ali, Consultant na Indaplace
Charlotte Hogg, COO do Bank of England
Maureen Fan, CEO da Baobab Studios
Erin Griffith, Jornalista da Fortune
Rana el Kaliouby, Co-Founder and Chief Executive Officer, Affectiva
Mariana Canto e Castro, HR & Legal Director, Randstad
Ines Veloso, Marketing and Communications director , Randstad
Zing Tsjeng, Editor at Broadly, VICE Media LLC
Madeline Bennett, Editor, Computer Shopper (UK)
Demet Mutlu, CEO, Trendyol
Iris Lapinski, Founder & CEO, Apps for Good
Yvette Pasqua, CTO, Meetup
Aimee Helfand, CEO, FamiLeague
Marian Goodell, Founding Board Member & CEO, Burning Man Project
Ekaterina Walter, Author, Ekaterina Walter
Anita Chatterjee, CEO, A-Game Public Relations
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Jessica Twentyman, Journalist, Financial Times
Joy Jones, Vice President, Global Products, Associated Press
Rossitza Atanassova, Digital Curator, British Library
Katie Collins, Reporter, CNET
Jane Zavalishina, CEO, Yandex Data Factory
Diane Yu, Co-Founder & CTO, Freewheel
Sarah Leary, Co-Founder & Vice President of Marketing and Operations, Nextdoor
Kim Salzer, CMO, Hyperloop One
Jenny Finkel, Head of Machine Learning, Mixpanel
Gaia Dempsey, Co-Founder & VP, DAQRI
Joanne Chen, Partner, Foundation Capital
Maggie Murphy, Editorial Director, Texture
Lara Setrakian, Co-Founder, News Deeply
Sarah Daly, Content Creator, HitRECord
Mamrie Hart, Actress & Comedian
Ann Kleinhenz, Co-Founder, Up to Us
Christene Barberich, Co-Founder & Global Editor-In-Chief, Refinery29
Farrah Storr, Editor-in-Chief, Cosmopolitan UK
10 de novembro (60)
Irina Botea, PR & Events Manager, Contentful
Corinne Clinch, Co-Founder & CEO, Rorus Inc.
Gabrielle Korn, Editorial Director, Nylon
Carolyn Birchill, COO, BRiN
Lily Cole, Founder, Impossible
Kate Kaye, Reporter, Advertising Age
Suzanne Powers, Global Chief Strategy Officer, McCann Worldgroup
Rebecca Parsons, CTO, ThoughtWorks
Serena Kutchinsky, Digital Editor, New Statesman
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Eva Kruse, CEO of Global Fashion Agenda, Copenhagen Fashion Summit
Yael Aflalo, Founder & CEO, Reformation
Catarina Midby, Head of Sustainability UK, H&M
Miroslava Duma, Founder, Buro 24/7
Anet Klimova, CMO, locaid.me
Danese Cooper, Distinguished Member of Technical Staff, PayPal
Ida Tin, Co-founder & CEO, Clue
Rose McGowan, Film Director, Damage Productions
Amy Emmerich, Chief Content Officer, Refinery 29
Ciara Byrne, MIT technology review/Freelance, Fast Company
Jo Elvin, Editor in Chief, Glamour
Mariéme Jamme, Founder & CEO, I AM THE CODE
Payal Kadakia, Founder, ClassPass
Lily Mercer, Founder, Viper Magazine
Scarlett Conlon, News Editor, Vogue
Theresia Gouw, Founding Partner, Aspect Ventures
Shiza Shahid, Founder, NOW Ventures
Charlotte Jee, TechWorld Editor, ComputerWorld
Ella Alexander, Deputy Digital Editor, Harper's Bazaar
Anne McElvoy, Senior Editor, The Economist
Mitchell Baker, Executive Chairwoman, Mozilla
Andreja Pejic, Supermodel, Andrej(A)
Miroslava Duma, Founder, Buro 24/7
Jotti Dhillon, VP of Operations, MyDx, Inc.
Belinda Rowe, Global Managing Partner, Publicis Media
Cathy White, Director, Geek Girl Meetup UK
Meredith Foster, YouTube Personality , Meredith Foster
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Nico Sell, Co-Founder, Wickr Foundation
Ruzwana Bashir, Founder & CEO, Peek
Jessica van de Pasch, CEO/co-owner, The Innovation Playground/ Medishell
Catherine Jacobson, Director of Clinical Research, Tilray
Corinne Vigreux, Co-Founder, TomTom
Jessi Hempel, Senior Writer, BackChannel
Nora Rothrock, Founder, Rothrockdigital
Katia Beauchamp, Co-Founder & CEO, Birchbox
Demet Mutlu, CEO, Trendyol
Joyce Lee, Professor of Pediatrics, University of Michigan
Helena Canhao, Chief Medical Officer, Patient Innovation
Charlotta Sund, Executive Leadership Team Member & Head of Customer Group, Ericsson
Laura Bradley, Editorial Director, Dazed Media
Maria Raga, CEO, Depop
Doina Ciobanu, Founder, The Golden Diamonds
Scarlett Conlon, News Editor, Vogue
Jessi Hempel, Senior Writer, BackChannel
Avril Furness, Director/VR Filmmaker, Black Dog Films
Jess Crombie, Director of Creative Content, Save The Children
Serena Chaudhry, TV News Producer, Reuters Video News
Gillian Orr, Features Editor, Refinery29
Julia Hartz, Co-Founder & CEO, Eventbrite
Theresia Gouw, Founding Partner, Aspect Ventures
Petah Marian, Senior Editor, Retail intelligence, WGSN
Editado por Paulo Moutinho
2016-11-07T19:54:45Z
Tiago Varzim
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Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,32 x 15,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Agrupamento envolvido
no projeto Apps for Good

O

Agrupamento de
Escolas Gil Paes esteve
representado com 3 professores
(Paulo Mourão, Tito Lívio Filipe
e Nelson Correia) na formação
no âmbito do projeto Apps for
Good.

Apps for Good é um programa educativo que está em fase de pilotagem no
nosso país.
Com este projeto pretende-se desafiar
grupos de alunos apoiados por professores, a assumir o papel de “Problem
Solvers” e “Digital Makers”, ao longo de
todo o processo de criação de uma App
que contribua para a resolução de um
problema da comunidade escolar.
Mais informações em http://cdi.org.
pt/apps-good e www.appsforgood.org
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Âmbito: Regional
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Agrupamento envolvido
no projeto Apps for Good

O

Agrupamento de
Escolas Gil Paes esteve
representado com 3 professores
(Paulo Mourão, Tito Lívio Filipe
e Nelson Correia) na formação
no âmbito do projeto Apps for
Good.

Apps for Good é um programa educativo que está em fase de pilotagem no
nosso país.
Com este projeto pretende-se desafiar
grupos de alunos apoiados por professores, a assumir o papel de “Problem
Solvers” e “Digital Makers”, ao longo de
todo o processo de criação de uma App
que contribua para a resolução de um
problema da comunidade escolar.
Mais informações em http://cdi.org.
pt/apps-good e www.appsforgood.org
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20 portuguese apps running for the Aptoide App Awards
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News Awards
NewsAwardsEventsIndustriesGamingMobile
20 portuguese apps running for the Aptoide App Awards
By Rafael Pires - Nov 4, 2016
Portuguese Aptoide, 3rd biggest app store in the world, launched the Aptoide App Awards to roll out
the red carpet for the best Portuguese Android apps. From a total of 1.000 applications reviewed, 20
made it to the finalist shortlist.
The big winner will earn €10.000 in advertising within the Aptoide App Store (a total of €35,000 will be
awarded in prizes to the winners), as well as editorial and content features that reach out to more
than 100 million end-users worldwide. The jury is a diverse team made up of mobile experts and
industry leaders that will help elect the top Portuguese Start-up Android Apps of 2016 according to
features such as Design, User Experience, Functionality, Performance and Innovation. Meet the
judges:
Mr. Lourenco Medeiros - Tech Editor, SIC
Ms. Iris Lapinski - Founder & co-CEO, Apps for Good
Mr. Jonathan Becker - Executive, e.Ventures
Mr. António Costa - Publisher, ECO
Mr. Miguel Frasquilho - President, AICEP
Mr. Jorge Gabriel - Executive, FLAD
The results will be known on November 8th during an open session at TOPO Martim Moniz, in Lisbon.
For now, meet the finalists:
Top 10 Apps
Tradiio
Tradiio enables artists to make money from their music whilst reaching new audiences. They do it by
providing an easy and shareable tool for artists to gain subscribers in exchange for exclusives and
experiences that they create. The goal is to empower a middle class of artists and provide a platform
for them to make a living from their art.
Website | Google Play
Storyo
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Storyo splices your favorite memories together into videos, automagically, from your slideshow
collection of photos. You've got your own videoshop to create stories from your experiences in seconds
with just a few clicks.
Website | Google Play
Hole19
Hole19 helps you improve your golf game by giving you free GPS, Rangefinder & Digital Scorecard to
use when you're out on the golf course. GPS distances on more than 40,000 golf courses worldwide
(95% coverage) will give just what you need to targets and hazards, scoring and shot tracking.
Website | Google Play
KuantoKusta
Compare the prices of thousands of items with the country's largest online showcase. With
KuantoKusta it will take you just a few seconds to find out the price that each store charges for a
particular item, and you can choose to be immediately referred to the store site and make the
purchase.
Website | Google Play
Muzzley
Muzzley allows you to connect with and manage all your smart devices in the same app! Through a
wifi or 4G connection, you can control them anytime, from anywhere!
Website | Google Play
MyGON
Mygon is the most complete local guide where you can find promotions, information, photos, reviews
and price lists of thousands of restaurants, spas, hairdressers and other local services, through its
website or application for smartphones.
Website | Google Play
MusicYou
The fastest way to share any moment with music. Type a text, a photo or a video and put a song on
it. Music can transform any situation in a single moment. Choose from millions of songs available on
iTunes.
Website | Google Play
Antivirus Pro for Android
Free Antivirus in real time to increase security for Android devices. Antivirus Pro for Android protects
you from viruses, malware, spyware, and helps to keep your personal data safe. Analyze applications,
security settings, files, and media in real time.
Website | Google Play
TOPDOX
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TOPDOX is a Documents Collaboration Platform, any document format, across any cloud storage.
Because when people use the same cloud platform or Office tools, working together is easy. They can
share, create, edit and co-edit documents. But when they are on different cloud platforms using
different Office tools (Microsoft Office, OpenOffice, GoogleDocs) the workflow gets really hard or near
impossible. Get out of your box and start doing things together.
Website | Google Play
Doctors & Pharmacies
Talk to a Portuguese doctor without leaving home and within minutes. If the doctor is not immediately
available, wait a contact on your phone. Forget the queues and travel. Order your medicines or ask
the pharmacy to delivery them at your home.
Website | Google Play
Top 10 Gaming Apps
Infinity Loop
Simple, relaxing, endless game. Infinity Loop can be considered a puzzle game about creating intricate
looping patterns or just the application of using a simple concept: "connecting multiple things" and
make fun out of it. Some people say this game is like the XXI century Tetris game but with a great zen
mode. Even though it might resemble tetris, the goal is to clear your mind, remove the stress from
your daily life without any pressure or tension to solve the levels.
Website | Google Play
Smash Time
Alien Blobs fell from the outer space and rapidly started eating everything in their way making them
grow in size infinitely! If no one stops them the Universe itself will be extinct! Luckily we have Bica, a
cosmic guardian with the power to unite worlds through your Smartphone and Tablet. And this means
it's time for you to be the hero!
Website | Google Play
Raccoon Escape
Help the Raccoon escape the fiery pits where he is imprisoned! Connect the gears that will pull him up
while avoiding various enemies. This is a fast paced endless runner where all your attention and skill
will be needed!
Website | Google Play
Portuguese Super Quiz
This game is perfect to spread general knowledge in a super entertaining way. The rules are simple:
Answer the 15 general knowledge questions to win one million (virtual). Play hard and win as much as
you can to be a millionaire and lead the rankings.
Website | Google Play
Shane Reaction! Zombie Dash
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Don't be fooled by the cartoonish graphics as Shane Reaction will test your zombie killing skills to the
max. You are Shane, a lone survivor of the zombie apocalypse. And today, you give up.
Website | Google Play
Parigami
Every day is an adventure in the world of Parigami. Slide rows and columns to match colourful animal
pieces. Make your way through paper scenarios by matching fun animals and Paper Popper Boosters.
Compete with your friends and win special bonus prizes in Parigami's bonus mini-game.
Website | Google Play
Idle Town
Govern the worlds cutest and most competitive town by building an empire of mighty coffee shops and
ice cream vans! Tap the big mighty coin and earn Idle Coins, raise and invest them in every possible
kind of business to further increase your income. Idle Town is a Tycoon Game that challenges you to
earn achievements, gamble your money in Gambling Houses, beat milestones and impress your
friends with your, so precious and so virtual, riches!
Website | Google Play
Minimon 3D
A monster MMORPG for Android. Enter the world of Minimon to capture and raise your own monster
team. Meet other players in an online world and challenge all arena leaders to collect badges.
Website | Google Play
Tower Slash
Tower Slash is an action pixel art game that will push you to your limits. In a retro style environment,
you must take the challenge of climbing the Everlasting Tower. Only a special kind of runner, fast
enough to break the chains of gravity, can climb it, and defeat the tower guardian knights.
Website | Google Play
MegaRamp Skate & BMX FREE
The Game brings you the insane adrenaline of Skateboarding and BMX riding on the world's largest
action sports superstructures. Travel the world, master new skate and bmx tricks, get new gear, and
learn from the pros. Real MegaRamps, real locations, real pros, real tricks, all brought to life with
intuitive touch screen controls that reward accuracy, quick thinking and creative combinations.
Website | Google Play
2016-11-04T00:21:02+00:00
https://www.facebook.com/r.a.pires
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20 portuguese apps running for the Aptoide App Awards
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News Awards
NewsAwardsEventsIndustriesGamingMobile
20 portuguese apps running for the Aptoide App Awards
By Rafael Pires - Nov 4, 2016
Portuguese Aptoide, 3rd biggest app store in the world, launched the Aptoide App Awards to roll out
the red carpet for the best Portuguese Android apps. From a total of 1.000 applications reviewed, 20
made it to the finalist shortlist.
The big winner will earn €10.000 in advertising within the Aptoide App Store (a total of €35,000 will be
awarded in prizes to the winners), as well as editorial and content features that reach out to more
than 100 million end-users worldwide. The jury is a diverse team made up of mobile experts and
industry leaders that will help elect the top Portuguese Start-up Android Apps of 2016 according to
features such as Design, User Experience, Functionality, Performance and Innovation. Meet the
judges:
Mr. Lourenco Medeiros - Tech Editor, SIC
Ms. Iris Lapinski - Founder & co-CEO, Apps for Good
Mr. Jonathan Becker - Executive, e.Ventures
Mr. António Costa - Publisher, ECO
Mr. Miguel Frasquilho - President, AICEP
Mr. Jorge Gabriel - Executive, FLAD
The results will be known on November 8th during an open session at TOPO Martim Moniz, in Lisbon.
For now, meet the finalists:
Top 10 Apps
Tradiio
Tradiio enables artists to make money from their music whilst reaching new audiences. They do it by
providing an easy and shareable tool for artists to gain subscribers in exchange for exclusives and
experiences that they create. The goal is to empower a middle class of artists and provide a platform
for them to make a living from their art.
Website | Google Play
Storyo
Storyo splices your favorite memories together into videos, automagically, from your slideshow
collection of photos. You've got your own videoshop to create stories from your experiences in seconds
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with just a few clicks.
Website | Google Play
Hole19
Hole19 helps you improve your golf game by giving you free GPS, Rangefinder & Digital Scorecard to
use when you're out on the golf course. GPS distances on more than 40,000 golf courses worldwide
(95% coverage) will give just what you need to targets and hazards, scoring and shot tracking.
Website | Google Play
KuantoKusta
Compare the prices of thousands of items with the country's largest online showcase. With
KuantoKusta it will take you just a few seconds to find out the price that each store charges for a
particular item, and you can choose to be immediately referred to the store site and make the
purchase.
Website | Google Play
Muzzley
Muzzley allows you to connect with and manage all your smart devices in the same app! Through a
wifi or 4G connection, you can control them anytime, from anywhere!
Website | Google Play
MyGON
Mygon is the most complete local guide where you can find promotions, information, photos, reviews
and price lists of thousands of restaurants, spas, hairdressers and other local services, through its
website or application for smartphones.
Website | Google Play
MusicYou
The fastest way to share any moment with music. Type a text, a photo or a video and put a song on
it. Music can transform any situation in a single moment. Choose from millions of songs available on
iTunes.
Website | Google Play
Antivirus Pro for Android
Free Antivirus in real time to increase security for Android devices. Antivirus Pro for Android protects
you from viruses, malware, spyware, and helps to keep your personal data safe. Analyze applications,
security settings, files, and media in real time.
Website | Google Play
TOPDOX
TOPDOX is a Documents Collaboration Platform, any document format, across any cloud storage.
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Because when people use the same cloud platform or Office tools, working together is easy. They can
share, create, edit and co-edit documents. But when they are on different cloud platforms using
different Office tools (Microsoft Office, OpenOffice, GoogleDocs) the workflow gets really hard or near
impossible. Get out of your box and start doing things together.
Website | Google Play
Doctors & Pharmacies
Talk to a Portuguese doctor without leaving home and within minutes. If the doctor is not immediately
available, wait a contact on your phone. Forget the queues and travel. Order your medicines or ask
the pharmacy to delivery them at your home.
Website | Google Play
Top 10 Gaming Apps
Infinity Loop
Simple, relaxing, endless game. Infinity Loop can be considered a puzzle game about creating intricate
looping patterns or just the application of using a simple concept: "connecting multiple things" and
make fun out of it. Some people say this game is like the XXI century Tetris game but with a great zen
mode. Even though it might resemble tetris, the goal is to clear your mind, remove the stress from
your daily life without any pressure or tension to solve the levels.
Website | Google Play
Smash Time
Alien Blobs fell from the outer space and rapidly started eating everything in their way making them
grow in size infinitely! If no one stops them the Universe itself will be extinct! Luckily we have Bica, a
cosmic guardian with the power to unite worlds through your Smartphone and Tablet. And this means
it's time for you to be the hero!
Website | Google Play
Raccoon Escape
Help the Raccoon escape the fiery pits where he is imprisoned! Connect the gears that will pull him up
while avoiding various enemies. This is a fast paced endless runner where all your attention and skill
will be needed!
Website | Google Play
Portuguese Super Quiz
This game is perfect to spread general knowledge in a super entertaining way. The rules are simple:
Answer the 15 general knowledge questions to win one million (virtual). Play hard and win as much as
you can to be a millionaire and lead the rankings.
Website | Google Play
Shane Reaction! Zombie Dash
Don't be fooled by the cartoonish graphics as Shane Reaction will test your zombie killing skills to the
max. You are Shane, a lone survivor of the zombie apocalypse. And today, you give up.
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Website | Google Play
Parigami
Every day is an adventure in the world of Parigami. Slide rows and columns to match colourful animal
pieces. Make your way through paper scenarios by matching fun animals and Paper Popper Boosters.
Compete with your friends and win special bonus prizes in Parigami's bonus mini-game.
Website | Google Play
Idle Town
Govern the worlds cutest and most competitive town by building an empire of mighty coffee shops and
ice cream vans! Tap the big mighty coin and earn Idle Coins, raise and invest them in every possible
kind of business to further increase your income. Idle Town is a Tycoon Game that challenges you to
earn achievements, gamble your money in Gambling Houses, beat milestones and impress your
friends with your, so precious and so virtual, riches!
Website | Google Play
Minimon 3D
A monster MMORPG for Android. Enter the world of Minimon to capture and raise your own monster
team. Meet other players in an online world and challenge all arena leaders to collect badges.
Website | Google Play
Tower Slash
Tower Slash is an action pixel art game that will push you to your limits. In a retro style environment,
you must take the challenge of climbing the Everlasting Tower. Only a special kind of runner, fast
enough to break the chains of gravity, can climb it, and defeat the tower guardian knights.
Website | Google Play
MegaRamp Skate & BMX FREE
The Game brings you the insane adrenaline of Skateboarding and BMX riding on the world's largest
action sports superstructures. Travel the world, master new skate and bmx tricks, get new gear, and
learn from the pros. Real MegaRamps, real locations, real pros, real tricks, all brought to life with
intuitive touch screen controls that reward accuracy, quick thinking and creative combinations.
Website | Google Play
2016-11-04T00:21:02+00:00
https://www.facebook.com/r.a.pires
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Iris Lapinski: aplicações para o bem

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

04/11/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=efc159f8

Road 2 Web Summit
Iris Lapinski: aplicações para o bem
04.11.2016 11h49
Carla Castelo
Jornalista
Iris Lapinski é fundadora da Apps for Good, uma organização britânica sem fins lucrativos, que usa a
tecnologia como pretexto para pôr os jovens a trabalhar na resolução de problemas. Desde 2010, a
Apps for Good já envolveu mais 75 mil alunos de escolas vários países, incluindo de Portugal.
Nascida na Alemanha há 37 anos, Iris Lapinski é fundadora da Apps for Good, em português:
Aplicações para o Bem.
A Apps for Good promove a educação tecnológica e desafia os jovens a desenvolverem aplicações para
telemóveis, em escolas de vários países, incluindo Portugal.
Foi considerada uma das cinco estrelas em ascensão na área da inovação pela revista Forbes, em
2014,e, em 2012, integrou a lista dos 50 novos radicais britânicos, uma iniciativa do jornal Observer e
da Nesta, uma fundação que promove a inovação no Reino Unido, que de dois em dois anos
distinguem 50 pessoas que trabalham pelo bem comum e que encontram soluções criativas para
grandes problemas atuais, desde as alterações climáticas, à solidão, passando pelo desperdício de
comida ou pela pobreza.
Na Web Summit, Iris Lapinski vai participar num painel com o ministro da Educação português.
04.11.2016 11h49
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Road 2 Web Summit
Iris Lapinski: aplicações para o bem
04.11.2016 11h49
Carla Castelo
Jornalista
Iris Lapinski é fundadora da Apps for Good, uma organização britânica sem fins lucrativos, que usa a
tecnologia como pretexto para pôr os jovens a trabalhar na resolução de problemas. Desde 2010, a
Apps for Good já envolveu mais 75 mil alunos de escolas vários países, incluindo de Portugal.
Nascida na Alemanha há 37 anos, Iris Lapinski é fundadora da Apps for Good, em português:
Aplicações para o Bem.
A Apps for Good promove a educação tecnológica e desafia os jovens a desenvolverem aplicações para
telemóveis, em escolas de vários países, incluindo Portugal.
Foi considerada uma das cinco estrelas em ascensão na área da inovação pela revista Forbes, em
2014,e, em 2012, integrou a lista dos 50 novos radicais britânicos, uma iniciativa do jornal Observer e
da Nesta, uma fundação que promove a inovação no Reino Unido, que de dois em dois anos
distinguem 50 pessoas que trabalham pelo bem comum e que encontram soluções criativas para
grandes problemas atuais, desde as alterações climáticas, à solidão, passando pelo desperdício de
comida ou pela pobreza.
Na Web Summit, Iris Lapinski vai participar num painel com o ministro da Educação português.
04.11.2016 11h49
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Outubro 21, 2016 | Educação
A equipa da Escola Secundária de Nelas "We Love Toasts", composta por Manuel Borges da Silva, Rui
Matias, Dinis Dias, Tiago Bernardino e Pedro Alves, com o apoio dos professores Bruno Cardina e Luís
Santos, ganhou o prémio de melhor aplicação nacional na categoria "Escolha do Público", no evento
final do Apps For Good, que decorreu em Lisboa nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian.
A "CookWizard", assim se designa a aplicação, foi desenvolvida ao longo de vários meses, e tem como
objetivo facilitar a vida de milhares de pessoas que não sabem o que hão-de fazer para uma refeição,
ou que não sabem cozinhar e não tem conhecimentos culinários, tornando assim a vida de muitas
pessoas mais saudável e equilibrada.
Esta aplicação resulta na participação no projeto Apps for Good, projeto esse que envolveu 1166
alunos, 167 professores, 64 escolas, resultando em 208 ideias para aplicações e tendo como principal
objetivo dar respostas a questões relevantes do dia-a-dia através da criação de apps para
smartphones ou tablets. Através do Apps For Good têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar
com especialistas de todo o mundo.
Depois da conquista do prémio de melhor aplicação, a equipa de Nelas esteve presente no 26º Digital
Business Congress que decorreu no CCB em Lisboa, a convite da APDC, e onde estiveram
representadas algumas das maiores empresas nacionais do ramo das Comunicações, Transportes,
Saúde, Turismo, entre outras. O evento contou com a presença do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa na sessão de abertura, bem como de Almeida Henriques, presidente da Câmara
Municipal de Viseu, que apresentou a temática "Cidades Digitais", entre outras personalidades.
Outubro 21, 2016 |
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A equipa da Escola Secundária de Nelas "We Love Toasts", composta por Manuel Borges da Silva, Rui
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Santos, ganhou o prémio de melhor aplicação nacional na categoria "Escolha do Público", no evento
final do Apps For Good, que decorreu em Lisboa nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian.
A "CookWizard", assim se designa a aplicação, foi desenvolvida ao longo de vários meses, e tem como
objetivo facilitar a vida de milhares de pessoas que não sabem o que hão-de fazer para uma refeição,
ou que não sabem cozinhar e não tem conhecimentos culinários, tornando assim a vida de muitas
pessoas mais saudável e equilibrada.
Esta aplicação resulta na participação no projeto Apps for Good, projeto esse que envolveu 1166
alunos, 167 professores, 64 escolas, resultando em 208 ideias para aplicações e tendo como principal
objetivo dar respostas a questões relevantes do dia-a-dia através da criação de apps para
smartphones ou tablets. Através do Apps For Good têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar
com especialistas de todo o mundo.
Depois da conquista do prémio de melhor aplicação, a equipa de Nelas esteve presente no 26º Digital
Business Congress que decorreu no CCB em Lisboa, a convite da APDC, e onde estiveram
representadas algumas das maiores empresas nacionais do ramo das Comunicações, Transportes,
Saúde, Turismo, entre outras. O evento contou com a presença do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa na sessão de abertura, bem como de Almeida Henriques, presidente da Câmara
Municipal de Viseu, que apresentou a temática "Cidades Digitais", entre outras personalidades.
Outubro 21, 2016 |
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APLICAÇÃO DESENVOLVIDA POR ALUNOS
DE NELAS É A MELHOR DO PAÍS
A equipa da Escola Secundária de Nelas "We Love Toasts", composta por Manuel
Borges da Silva, Rui Matias,
Dinis Dias, Tiago Bernardino e
Pedro Alves, com o apoio dos
professores Bruno Cardina e
Luís Santos, ganhou o prémio de
melhor aplicação nacional na
categoria "Escolha do Público",
no evento final do Apps For
Good, que decorreu em Lisboa
nas instalações da Fundação
Calouste Gulbenkian.
A "CookWizard", assim se
designa a aplicação, foi desenvolvida ao longo de vários meses, e tem como objetivo facilitar a vida de milhares de pessoas
que não sabem o que hão-de
fazer para uma refeição, ou que
não sabem cozinhar e não tem
conhecimentos culinários, tornando assim a vida de muitas

pessoas mais saudável e equilibrada.
Esta aplicação resulta na
participação no projeto Apps for
Good, projeto esse que envolveu
1166 alunos, 167 professores,

64 escolas, resultando em 208
idei-as para aplicações e tendo
como principal objetivo dar
respostas a questões relevantes
do dia-a-dia através da criação
de apps para smartphones ou

tablets. Através do Apps For
Good têm acesso a conteúdos
digitais e po-dem contactar com
especialistas de todo o mundo.
Depois da conquista do prémio de melhor aplicação, a equipa de Nelas esteve presente no
26° Digital Business Congress
que decorreu no CCB em Lisboa, a convite da APDC, e onde
estiveram representadas algumas das maiores empresas nacionais do ramo das Comunicações, Transportes, Saúde, Turismo, entre outras. O evento contou com a presença do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa na sessão de
abertura, bem como de Almeida
Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, que
apresentou a temática "Cidades
Digitais", entre outras personalidades.
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APLICAÇÃO DESENVOLVIDA POR ALUNOS
DE NELAS É A MELHOR DO PAÍS
A equipa da Escola Secundária de Nelas "We Love Toasts", composta por Manuel
Borges da Silva, Rui Matias,
Dinis Dias, Tiago Bernardino e
Pedro Alves, com o apoio dos
professores Bruno Cardina e
Luís Santos, ganhou o prémio de
melhor aplicação nacional na
categoria "Escolha do Público",
no evento final do Apps For
Good, que decorreu em Lisboa
nas instalações da Fundação
Calouste Gulbenkian.
A "CookWizard", assim se
designa a aplicação, foi desenvolvida ao longo de vários meses, e tem como objetivo facilitar a vida de milhares de pessoas
que não sabem o que hão-de
fazer para uma refeição, ou que
não sabem cozinhar e não tem
conhecimentos culinários, tornando assim a vida de muitas

pessoas mais saudável e equilibrada.
Esta aplicação resulta na
participação no projeto Apps for
Good, projeto esse que envolveu
1166 alunos, 167 professores,

64 escolas, resultando em 208
idei-as para aplicações e tendo
como principal objetivo dar
respostas a questões relevantes
do dia-a-dia através da criação
de apps para smartphones ou

tablets. Através do Apps For
Good têm acesso a conteúdos
digitais e po-dem contactar com
especialistas de todo o mundo.
Depois da conquista do prémio de melhor aplicação, a equipa de Nelas esteve presente no
26° Digital Business Congress
que decorreu no CCB em Lisboa, a convite da APDC, e onde
estiveram representadas algumas das maiores empresas nacionais do ramo das Comunicações, Transportes, Saúde, Turismo, entre outras. O evento contou com a presença do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa na sessão de
abertura, bem como de Almeida
Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, que
apresentou a temática "Cidades
Digitais", entre outras personalidades.
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FQ9, Agro Conta e Help People são as melhores soluções desenvolvidas por alunos
nacionais no âmbito da iniciativa Apps for Good - INFORH
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O CDI Portugal anunciou, no passado dia 13 de setembro, em evento realizado na Fundação Calouste
Gulbenkian, as três ideias de apps vencedoras da edição do Apps for Good 2015/2016. O Apps for
Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de
uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O projeto contribui
igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma
aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar,
criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente
evolução.
As ideias de aplicações vencedoras:
A FQ9, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, é uma aplicação móvel,
desenvolvida a pensar nos alunos do 9º ano a estudar Físico-Química. Apresenta tutoriais explicativos
dos conteúdos do programa e a resolução de qualquer parâmetro das fórmulas Estimula assim o
interessa e aumenta a motivação dos alunos para aprender os conteúdos desta disciplina.
A Agro Conta, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II em Alijó, é uma
aplicação móvel, desenvolvida com o objetivo de auxiliar a economia de pequenos agricultores, pois
vem registar os gastos realizados nas atividades agrícolas e os proveitos, de forma a verificar a
viabilidade da exploração.
A Help People, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, é uma aplicação
móvel para ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades associadas a uma vida mais isolada. Reúne
contactos de emergência e contactos para fazer tarefas simples do quotidiano como encomendar o
pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local.
A Cook Wizard, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas de Nelas, foi a solução escolhida
pelo público, que durante uma semana teve oportunidade de votar online na sua proposta favorita.
Sagrada vencedora do Prémio Escolha do Público, a Cook Wizard sugere aos seus utilizadores receitas
organizadas por tipo de refeição, nível de dificuldade e tempo de execução, considerando ainda os
ingredientes que o utilizador tem disponíveis em casa.
Durante a cerimónia de entrega dos prémios Apps for Good 2015/2016, o Secretário de Estado da
Educação, João Costa, declarou: "o que me entusiasma é o facto de que este projeto não deveria ser
apenas mais um projeto, mas devia estar na rotina de uma escola, que é colocar o conhecimento ao
serviço do que é relevante e, neste caso, ao serviço de uma cidadania mais informada, mais ativa, que
pretende resolver problemas na sociedade."
José Vitor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, um dos primeiros apoiantes do programa, sublinhou
que "é um projeto de sucesso que pretende promover as capacidades e competências dos alunos, e no
qual a DGE pretende continuar a apostar."
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O que é hoje o jantar? O Cook Wizard responde. e até ajuda a cozinhar
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O que é hoje o jantar? O Cook Wizard responde. e até ajuda a cozinhar
A ideia é simples, mas bastante útil. Pelo menos para quem tem a (nada fácil) tarefa de cozinhar
refeições todos os dias.

Com certeza já fez e/ou já lhe fizeram a pergunta que dá titulo a este artigo. Afinal saber o que fazer
para o almoço ou o jantar é um drama quotidiano que assiste a muita gente. Foi a pensar nestas
muitas pessoas que um grupo de alunos da Escola de Nelas criou a Cook Wizard.
"'Não sei o que vou fazer para o jantar' é uma expressão que já ouvimos dos nossos pais, que chegam
a casa estafados do trabalho e que ainda têm que pensar no que cozinhar. A nossa ideia partiu daí",
explicou ao TeK Manuel Silva, que criou o conceito por detrás da Cook Wizard com mais quatro
amigos: Dinis Dias, Pedro Alves, Tiago Bernardino e Rui Matias, também eles alunos da escola de
Nelas.
Esta aplicação (que ainda não é, mas quer ser) esteve a concurso no mais recente Apps for Good e
saiu vencedora do galardão "Escolha do Público". "O objetivo é facilitar a vida a mães, pais ou
estudantes que têm de cozinhar todos os dias e não sabem o que fazer".
A Cook Wizard funciona por isso como um assistente mobile que faz sugestões de receitas, tendo por
base os ingredientes que existem guardados na despensa e/ou frigorífico. Além disso, permite
"balizar" as receitas por nível de dificuldade, tempo de execução, etc.
Na sua génese, a app relaciona com a sua funcionalidade principal uma lista de compras, permitindo
que o utilizador possa atualizar a despensa de casa - e logo a virtual - à medida que vai usando os
ingredientes nas receitas.
Os seus jovens criadores garantem que, além de ajudar na escolha das receitas de todos os dias,
evitando a sua repetição, este "mágico da cozinha" para smartphone vai contribuir para tornar mais
saudável e variada a alimentação dos seus utilizadores e famílias.
A intenção é ter, associada à aplicação, uma base de dados de receitas variadas e saudáveis, com
vários níveis de dificuldade, que será atualizada regularmente. A Cook Wizard também pode vir
também um leitor de código de barras, para facilitar a adição de produtos à despensa virtual, quando
se vai às compras.
Sistema de avaliação de refeições, anotações de receitas e integração com robots de cozinha são
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algumas das funcionalidades pensadas para serem incluídas.
Neste momento, a jovem equipa por detrás da Cook Wizard vai dando a conhecer o conceito, à
medida que procura quem a ajude a pôr a ideia em prática. Foi isso que esteve a fazer recentemente
no 26ª Congresso da APDC, a convite, taco a taco com as 12 jovens empresas que marcavam
presença no espaço reservado daquele evento às startups. E com sucesso, segundo Manuel Silva. "Já
tivemos uma série de contactos, desde pessoas que nos deram conselhos e indicaram nomes, a
incubadoras e investidores", referiu mostrando uma página de anotações.

30-09-2016
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Revista Smart Cities - Notícias - Apps for Good e Siemens incentivam TI no feminino
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A "FQ9", uma plataforma que auxilia os alunos do nono ano a estudar a matéria de Físico-Química,
despertando o interesse para a matéria, foi a grande vencedora da edição deste ano do Apps for Good.
Mas o concurso, organizado pelo CDI Portugal, teve espaço para mais reconhecimentos. "The Dropper"
e "Help People" foram as ideias seleccionadas pela Siemens, parceira do evento, para premiar o uso
das Tecnologias de Informação (TI) no feminino.
Da autoria de Joana Cunha e Laura Carvalho, entre outros, a "The Dropper" quer ser uma aplicação
que ajuda a minimizar o problema da escassez de água. Por sua vez, a "Help People", criada por
Micaela Franco e outros, reúne, numa só ferramenta, contactos úteis e de emergência, capazes de
auxiliar pessoas que vivem em locais mais remotos ou povoações isoladas a realizar tarefas do dia-adia, como comprar pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia mais próxima. A
distinção pretende incentivar e ajudar mulheres a optarem pela engenharia, em particular nas
Tecnologias de Informação (TI). Apesar de ser uma área predominantemente ocupada por homens, há
um interesse do lado das mulheres cada vez maior e que se começa a fazer sentir também no Apps
for Good - este ano, a participação feminina cresceu 10%, representando agora 40% das
participações. "Cerca de 62% dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que o facto de terem
participado no programa os levou a considerar a hipótese de se especializarem numa área profissional
de TI", admite a organizadora do evento, o CDI Portugal.
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas", diz
Joana Garoupa, directora de comunicação da Siemens Portugal.
Na competição global, o título de grande vencedor foi atribuído ao Agrupamento de Escolas Eduardo
Gageiro. A "FQ9" pretende estimular o interesse e fomentar a motivação dos alunos para aprender os
conteúdos desta disciplina.
Vinte apps foram finalistas na edição deste ano do concurso Apps for Good, que teve lugar a 13 de
Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, e contou com a participação de 66 escolas e 1166
alunos dos ensinos básicos e secundário. O desafio passa por criar aplicações para mobile, com fins
sociais.
A iniciativa chega aos jovens através de parcerias com organizações de educação formal ou não formal
- escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, entre outros. Professores e alunos entre os dez e os 18 anos - trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu
dia-a-dia através da criação de Apps para smartphones ou tablets. Através do Apps For Good têm
acesso a conteúdos digitais e podem contactar com especialistas de todo o mundo.
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Falta marketing às engenharias
TEXTO CÁTIA MATEUS

REUTERS

Em 2014/2015 só 38% dos
estudantes do ensino
superior frequentavam cursos
nas áreas das Tecnologias de
Informação, Comunicação
e Eletrónica (TICE). Sabese que até 2020, esta será
umas das competências
mais críticas nas empresas,
em Portugal e no mundo.
A Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das
Comunicações, alerta para
os riscos do país continuar a
não conseguir atrair novos
talentos para as áreas CTEM.

A

Economia Digital impôs
profundas alterações
aos modelos económicos
tradicionais e ao mercado
de trabalho, colocando as áreas
tecnológicas entre as grandes
prioridades de recrutamento das
empresas. As oportunidades de
emprego no sector são várias,
mas faltam candidatos com as
competências necessárias. Não só
porque muitos jovens ainda fogem
das engenharias mas também
porque as exigências ao nível das
competências comportamentais
também mudaram. A
Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento das
Comunicações (APCD) estudou
as skills consideradas vitais
pelas empresas. O Expresso
Emprego teve acesso exclusivo
ao estudo e explica-lhe em
que áreas de formação deve
investir se quiser alavancar o seu
potencial de empregabilidade.
CTEM é a sigla do sucesso.
Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (CTEM) são as
áreas onde as empresas mais vão
contratar no futuro. Vários estudos
o comprovam, como o recente
Randstad Workmonitor que
revela que 71% dos empregadores
consideram que os estudantes
de hoje deveriam estar focados
nestas áreas se quiserem garantir
um emprego após a conclusão
do curso, ou o do BCSD –

As competências CTEM são apontadas pelas empresas como as mais críticas em matéria de recrutamento nos próximos anos

Conselho Empresarial para o
desenvolvimento Sustentável,
que identificou as competências
mais escassas nas empresas
portuguesas até 2020. Segundo
esta análise, áreas como a
engenharia informática, os perfis
de suporte a bases de dados e os de
desenvolvimento estarão entre os
mais procurados pelas empresas,
especialmente se relacionados
com tecnologias ligadas a business
intelligence e big data. Mas não
basta ser formado nestas áreas
para ter emprego certo. É preciso
além disso reunir um mix de
competências comportamentais
que hoje as empresas, mesmo as
ancoradas na técnica, consideram
vitais (ver infografia).
O estudo agora conduzido pela
APDC reforça estas tendências e
abre caminho à necessidade de
reforçar com urgência a formação
e a reabilitação de profissionais
para as competências digitais. Pese
embora a existência de alguns
projetos de sucesso nesta área (ver

Até 2019 Portugal
terá de formar
entre 9 a 15 mil
novos profissionais
para suprir
as necessidades
tecnológicas
das empresas
caixa), a velocidade a que se estão
a formar profissionais tecnológicos
em Portugal é ainda insuficiente.
Não só para as necessidades
que existem atualmente, como
também para as que se perspetiva
que venham a surgir no futuro.
Célia Reis, diretora-geral da
Altran, vogal da direção da APDC
e uma das responsáveis pelo
estudo das Qualificações Digitais
agora divulgado explica que “o

facto de Portugal ser cada vez
mais reconhecido por empresas
internacionais como um bom
destino, pela qualidade da sua
formação e competência dos
seus profissionais, para instalar
centros de desenvolvimento e de
competências pode agravar o gap
entre as necessidades das empresas
e os profissionais qualificados
disponíveis no mercado”.
A especialista cita um estudo do
Conselho da Diáspora Portuguesa
que aponta que até 2019, Portugal
terá de formar entre 9 a 15 mil
novos profissionais na área
tecnológica, se não quiser perder
a notoriedade que conquistou
nos últimos anos junto das
empresas internacionais e o seu
potencial de atratividade enquanto
cluster tecnológico e local ideal
para a implatação de projetos
de nearshoring e centros de
competências e desenvolvimento.
E nesta matéria, garante Célia
Reis, é necessário um investimento
estruturado na formação. Não
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10 skills essenciais
Na Era do Digital as competências técnicas são
fundamentais. Mas as empresas já não olham só para
o background académico dos candidatos. Há skills
comportamentais que valem tanto quanto um canudo no
momento do recrutamento e estas são fundamentais.
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Boas práticas na formação TIC
Agrupamento de Escolas do Freixo
Tornou-se uma escola pública de referência ao apostar
num ensino onde a tecnologia integra as atividades diárias
na sala de aula. Alguns dos sucessos mais recentes têm
sido projetos de robótica desenvolvidos por alunos.

Escola Global
Pensamento
Crítico

Resolução
de Problemas
Complexos

Criatividade

Gestão
de Pessoas

É, muito provavelmente, a única escola em Portugal onde
cada aluno tem um dispositivo para aprendizagem e onde
não existem manuais em papel. Recorre a tecnologias como
a escrita digital ou ferramentas digitais colaborativas e a
recursos educativos criados pelos próprios professores para
proporcionar uma experiência inovadora aos alunos.

Colégio Monte Flor
Centra o seu projeto de ensino no trabalho de projeto e colaboração
entre os alunos, através de dispositivos e aplicações tecnológicas.
Inteligência
Emocional

Negociação

Espírito
Colaborativo

Nova SBE

Flexibilidade
Cognitiva

Considerada uma das melhores faculdades de Economia e
Gestão da Europa, tem vindo a reforçar as competências
digitais dos seus alunos. Criou uma Microsoft Academy e
tornou obrigatório o exame de certificação em Excel para a
conclusão do curso, tendo já certificado mais de mil alunos.

Iniciação à Programação no 1.º Ciclo
Capacidade
de Decisão

Orientação para
o Cliente/Serviço
Fonte: APDC

A Direção-geral de Educação (DGE) lançou no último ano
letivo o projeto-piloto “Iniciação à Programação no 1.º
Ciclo do Ensino Básico” para os alunos dos 3.º e 4.º anos.
Participaram na iniciativa, voluntariamente, 625 escolas, 1483
turmas, 667 professores e 27.810 alunos no último ano.

Clubes de Programação e Robótica
só na formação técnica de base
mas também nas competências
comportamentais. “Mais do que as
competências puramente técnicas,
que são fundamentais, o expectro
da tecnologia é de tal forma largo
que o leque de competências que
hoje se exigem a um candidato
abrange um mix de várias áreas e a
dimensão comportamental é muito
relevante”, explica Célia Reis.
O contexto tecnológico atual,
garante a especialista, abre
novas oportunidades de emprego
também para perfis cuja
qualificação não é tecnológica na
sua base. Segundo o estudo, “à
medida que forem criados mais
empregos altamente qualificados
para suportar produtos digitais e
tecnologia, haverá um aumento
proporcional de emprego com
baixas qualificações”. Por outras
palavras, por cada emprego
altamente qualificado que é
criado, são gerados 2,5 a 4,4
trabalhos adicionais. A resposta
a esta tendência e adaptação

dos candidatos a este contexto
de mercado exige uma aposta
estruturada em programas
de formação e reconversão de
profissionais para as carreiras
tecnológicas. O primeiro entrave
a ultrapassar, para Célia Reis, é o
marketing associado à engenharia.
“Comunicamos mal o valor da
engenharia e há falta de marketing
em relação ao que é a profissão”,
explica, acrescentando que é
preciso reforçar a capacidade de
atrair os jovens para carreiras
na engenharia, no campo da
formação superior, mas também
da reconversão de profissionais
de outras áreas. E acrescenta,
“não há qualquer razão para não
se conseguir recuperar para o
mercado de trabalho tecnológico
profissionais de outras áreas,
desde que exista uma base mínima
de raciocínio lógico e um mix
de competências hoje essencial
a qualquer profissional”.

No âmbito da sua a atuação, a DGE tem também
promovido um projeto nacional de criação de Clubes
de Programação e Robótica nas escolas, com o objetivo
de apoiar o desenvolvimento das competências CTEM
(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Apps for Good
É um projeto criado em 2011 no Reino Unido, pensado para
aproximar os jovens à tecnologia, ao permitir o desenvolvimento
de aplicações digitais com foco na resolução de problemas sociais.
Em Portugal, mais de 60 escolas, 140 professores e 1200 alunos
estão envolvidos neste projeto que conta com a o apoio da DGE,
da Fundação Calouste Gulbenkian, da Microsoft e da SAP.

Academia de Código
É um projeto que surgiu com o apoio da Câmara Municipal de
Lisboa e da Fundação Calouste Gulbenkian, em três escolas
do ensino básico de Lisboa – EB1 do Bairro do Armador, EB 1
Alda Vieira e Jardim Escola São João de Deus –, integrando nos
currículos dos alunos dos 3.º e 4.º ciclos as competências básicas
de programação. O objetivo é alargar o projeto a mais escolas.

Requalificação de Jovens Adultos para as TI
O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
tem vindo a reforçar também a sua oferta ao nível da
requalifiação de desempregados para as carreiras tecnológicas,
através da criação de protocolos com a indústria para
a formação e certificação de competências TIC.

cmateus.externo@impresa.pt
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O futuro é digital. Até 2020,
as competências mais
críticas nas empresas serão
as tecnológicas. A APDC
analisou as necessidades
profissionais do futuro.
O Expresso teve acesso
exclusivo ao estudo e dizlhe onde tem de investir
para garantir emprego.

Economia digital
as competências
que tem de dominar
Página 4
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Em 2014/2015 só 38% dos estudantes do ensino superior frequentavam cursos nas áreas das
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE). Sabe-se que até 2020, esta será umas
das competências mais críticas nas empresas, em Portugal e no mundo. A Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento das Comunicações, alerta para os riscos do país continuar a não conseguir atrair
novos talentos para as áreas CTEM.
24.09.2016 | Por Cátia Mateus
Economia Digital impôs profundas alterações aos modelos económicos tradicionais e ao mercado de
trabalho, colocando as áreas tecnológicas entre as grandes prioridades de recrutamento das
empresas. As oportunidades de emprego no sector são várias, mas faltam candidatos com as
competências necessárias. Não só porque muitos jovens ainda fogem das engenharias, mas também
porque as exigências ao nível das competências comportamentais também mudaram. A Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APCD) estudou as skills consideradas vitais
pelas empresas. O Expresso Emprego teve acesso exclusivo ao estudo e explica-lhe em que áreas de
formação deve investir se quiser alavancar o seu potencial de empregabilidade.
CTEM é a sigla do sucesso. Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM) são as áreas onde
as empresas mais vão contratar no futuro. Vários estudos o comprovam, como o recente Randstad
Workmonitor que revela que 71% dos empregadores consideram que os estudantes de hoje deveriam
estar focados nestas áreas de quiserem garantir um emprego após a conclusão do curso, ou o do
BCSD - Conselho Empresarial para o desenvolvimento Sustentável, que identificou as competências
mais escassas nas empresas portuguesas até 2020.
Segundo esta análise, áreas como a engenharia informática, os perfis de suporte a bases de dados e
os de desenvolvimento estarão entre os mais procurados pelas empresas, especialmente se
relacionados com tecnologias ligadas a business intelligence e big data. Mas não basta ser formado
nestas áreas para ter emprego certo. É preciso além disso reunir um mix de competências
comportamentais que hoje as empresas, mesmo as ancoradas na técnica, consideram vitais.
O estudo agora conduzido pela APDC reforça estas tendências, e abre caminho à necessidade de
reforçar com urgência a formação e a reabilitação de profissionais para as competências digitais. Pese
embora a existência de alguns projetos de sucesso nesta área, a velocidade a que se estão a formar
profissionais tecnológicos em Portugal é ainda insuficiente. Não só para as necessidades que existem
atualmente, como também para as que se perspetiva que venham a surgir no futuro.
Célia Reis, diretora-geral da Altran, vogal da direção da APDC e uma das responsáveis pelo estudo das
Qualificações Digitais agora divulgado explica que "o facto de Portugal ser cada vez mais reconhecido
por empresas internacionais como um bom destino, pela qualidade da sua formação e competência
dos seus profissionais, para instalar centros de desenvolvimento e de competências pode agravar o
gap entre as necessidades das empresas e os profissionais qualificados disponíveis no mercado".
A especialista cita um estudo do Conselho da Diáspora Portuguesa que aponta que até 2019, Portugal
terá de formar entre 9 a 15 mil novos profissionais na área tecnológica, se não quiser perder a
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notoriedade que conquistou nos últimos anos junto das empresas internacionais o o seu potencial de
atratividade enquanto cluster tecnológico e local ideal para a implantação de projetos de nearshoring e
centros de competências e desenvolvimento.
E nesta matéria, garante Célia Reis, é necessário um investimento estruturado na formação. Não só
na formação técnica de base, mas também nas competências comportamentais. "Mais do que as
competências puramente técnicas, que são fundamentais, o espectro da tecnologia é de tal forma
largo que o leque de competências que se hoje se exigem a um candidato abrange um mix de várias
áreas e a dimensão comportamental é muito relevante", explica Célia Reis.
O contexto tecnológico atual, garante a especialista, abre novas oportunidades de emprego também
para perfis cuja qualificação não é tecnológica na sua base. Segundo o estudo, "à medida que forem
criados mais empregos altamente qualificados para suportar produtos digitais e tecnologia, haverá um
aumento proporcional de emprego com baixas qualificações". Por outras palavras, por cada emprego
altamente qualificado que é criado, são gerados 2,5 a 4,4 trabalhos adicionais. A resposta a esta
tendência e adaptação dos candidatos a este contexto de mercado exige uma aposta estruturada em
programas de formação e reconversão de profissionais para as carreiras tecnológicas.
O primeiro entrave a ultrapassar é para Célia Reis é o marketing associado à engenharia.
"Comunicamos mal o valor da engenharia e há falta de marketing em relação ao que é a profissão",
explica, acrescentando que é preciso reforçar a capacidade de atrair os jovens para carreiras na
engenharia, no campo da formação superior, mas também da reconversão de profissionais de outras
áreas. E acrescenta, "não há qualquer razão para não se conseguir recuperar para o mercado de
trabalho tecnológico profissionais de outras áreas, desde que exista uma base mínima de raciocínio
lógico e um mix de competências hoje essencial a qualquer profissional".
10 skills essenciais
Na Era do Digital as competências técnicas são fundamentais. Mas as empresas já não olham só para
o background académico dos candidatos. Há skills comportamentais que valem tanto quanto um
canudo no momento do recrutamento e estas são fundamentais:
Pensamento Crítico
Resolução de problemas complexos
Criatividade
Gestão de Pessoas
Inteligência emocional
Espírito colaborativo
Negociação
Flexibilidade cognitiva
Capacidade de Decisão
Boas práticas de formação TIC
Agrupamento de Escolas do Freixo
Tornou-se uma escola pública de referência ao apostar num ensino onde a tecnologia integra as
atividades diárias na sala de aula. Alguns dos sucessos mais recentes têm sido projetos de robótica
desenvolvidos por alunos.
Escola Global
É, muito provavelmente, a única escola em Portugal onde cada aluno tem um dispositivo para
aprendizagem e onde não existem manuais em papel. Recorre a tecnologias como a escrita digital ou
ferramentas digitais colaborativas, e a recursos educativos criados pelos próprios professores para
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proporcionar uma experiência inovadora aos alunos.
Colégio Monte Flor
Centra o seu projeto de ensino no trabalho de projeto e colaboração entre os alunos, através de
dispositivos e aplicações tecnológicas.
Nova SBE
Considerada uma das melhores faculdades de Economia e Gestão da Europa, tem vindo a reforçar as
competências digitais dos seus alunos. Criou uma Microsoft Academy e tornou obrigatório o exame de
certificação em Excel para a conclusão do curso, tendo já certificado mais de mil alunos.
Iniciação à Programação no 1º Ciclo
A Direção-geral de Educação (DGE) lançou no último ano letivo o projeto-piloto "Iniciação à
Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico" para os alunos dos 3º e 4º anos. Participaram na iniciativa,
voluntariamente, 625 escolas, 1483 turmas, 667 professores e 27.810 alunos no último ano.
Clubes de Programação e Robótica
No âmbito da sua a atuação, a DGE tem também promovido um projeto nacional de criação de Clubes
de Programação e Robótica nas escolas, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das
competências CTEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Apps for Good
É um projeto criado em 2011 no Reino Unido, pensado para aproximar os jovens à tecnologia, ao
permitir o desenvolvimento de aplicações digitais com foco na resolução de problemas sociais. Em
Portugal, mais de 60 escolas, 140 professores e 1200 alunos estão envolvidos neste projeto que conta
com a o apoio da DGE, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Microsoft e da SAP.
Academia de Código
É um projeto que surgiu com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação Calouste
Gulbenkian, em três escolas do ensino básico de Lisboa - EB1 do Bairro do Armador, EB 1 Alda Vieira e
Jardim Escola São João de Deus - integrando nos currículos dos alunos dos 3º e 4º ciclos as
competências básicas de programação. O objetivo é alargar o projeto a mais escolas.
Requalificação de Jovens Adultos para as TI
O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) tem vindo a reforçar também a sua oferta ao
nível da requalificação de desempregados para as carreiras tecnológicas, através da criação de
protocolos com a indústria para a formação e certificação de competências TIC.
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23 Setembro, 2016 17:30
A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good.
O prémio Jovens Empreendedoras no Digital foi para a proposta "The Dropper", uma aplicação criada
por Joana Cunha e Laura Carvalho para resolver o problema da escassez de água, principalmente no
verão, e para a "Help People", uma ferramenta gratuita da autoria, entre outros, de Micaela Franco,
que reúne contactos de emergência e outros contactos úteis para efetuar tarefas simples do dia-a-dia
como encomendar o pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local, destinada a
pessoas que vivem em locais remotos e povoações isoladas.
Estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI) é o objetivo da empresa alemã, através da atribuição deste prémio. Em relação ao
ano passado houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem, representando agora
40% do total de participantes.
"Cerca de 62% dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que, o facto de terem participado no
programa, os levou a considerarem a hipótese de se especializarem numa área profissional de TI",
afirma o CDI Portugal, entidade organizadora da iniciativa.
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas", diz a
diretora de comunicação da Siemens Portugal, Joana Garoupa.
A final do Apps for Good 2016 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 20
aplicações finalistas. Nesta edição participaram 66 escolas e 1166 alunos dos ensinos básico e
secundário, que conceberam aplicações para telemóveis ou outros suportes tecnológicos móveis, com
fins sociais.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9º ano a
estudar Físico-Química.
A Apps for Good é uma iniciativa que chega aos jovens através de parcerias com organizações de
educação formal ou não formal. Professores e alunos - com idades compreendidas entre os 10 e os 18
anos - trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia através da
criação de apps para smartphones ou tablets. Através do Apps For Good têm acesso a conteúdos
digitais e podem contactar com especialistas de todo o mundo. A Siemens Portugal é parceira do Apps
For Good desde a primeira edição, lançada em 2015.
// www.appsforgood.org
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The Dropper: Siemens premeia empreendedoras no "Apps for Good"
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A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico Apps for
Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital foi para a proposta "The Dropper", uma aplicação
criada por Joana Cunha e Laura Carvalho para resolver o problema da escassez de água,
principalmente no verão
Outra distinção foi para a "Help People", uma ferramenta gratuita da autoria de Micaela Franco, que
reúne contactos de emergência e outros contactos úteis para efetuar tarefas simples do dia-a-dia
como encomendar o pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local, destinada a
pessoas que vivem em locais remotos e povoações isoladas.
Em comunicado, a empresa alemã explica que a atribuição deste prémio é mais uma forma
encontrada pela Siemens para estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular
a área das Tecnologias de Informação (TI).
Em relação ao ano passado houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem,
representando agora 40% do total de participantes.
Segundo o CDI Portugal, que organiza a iniciativa, "cerca de 62% dos alunos envolvidos no Apps for
Good referiram que o facto de terem participado no programa, os levou a considerar a hipótese de se
especializarem numa área profissional de TI".
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas", diz
Joana Garoupa, diretora de comunicação da Siemens Portugal.
A final do Apps for Good 2016 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 20
aplicações finalistas. No total, participaram nesta edição 66 escolas e 1166 alunos dos ensinos básico
e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com fins sociais.
2016-09-16T10:00:07+01:00
https://www.facebook.com/susana.marvao
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A Siemens atribuiu o prémio "Jovens Empreendedoras no Digital" às aplicações portuguesas The
Dropper e Help People. A primeira procura ajudar a resolver o problema da escassez de água,
principalmente no verão, enquanto a segunda, destinada a pessoas que vivem em locais remotos e
povoações isoladas, reúne contactos para efetuar tarefas simples do dia-a-dia.
Este prémio insere-se na iniciativa Apps for Good, apoiada pela Siemens desde 2015, e procura
estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI).
Em relação a 2015 houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem, representando
agora 40% do total de participantes. Segundo o CDI Portugal, que organiza a iniciativa, "cerca de 62%
dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que o facto de terem participado no programa, os
levou a considerar a hipótese de se especializarem numa área profissional de TI".
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas",
afirma Joana Garoupa, diretora de Comunicação da Siemens Portugal.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9.º ano a
estudar Físico-Química.
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A Siemens atribuiu o prémio "Jovens Empreendedoras no Digital" às aplicações portuguesas The
Dropper e Help People. A primeira tem como objetivo resolver o problema da escassez de água,
principalmente no verão, enquanto a segunda, destinada a pessoas que vivem em locais remotos e
povoações isoladas, reúne contactos para efetuar tarefas simples do dia-a-dia.
Este prémio insere-se na iniciativa Apps for Good, apoiada pela Siemens desde 2015, e procura
estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI).
Em relação a 2015 houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem, representando
agora 40% do total de participantes. Segundo o CDI Portugal, que organiza a iniciativa, "cerca de 62%
dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que o facto de terem participado no programa, os
levou a considerar a hipótese de se especializarem numa área profissional de TI".
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas",
afirma Joana Garoupa, diretora de Comunicação da Siemens Portugal.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9.º ano a
estudar Físico-Química.
fibra@briefing.pt
sexta, 16 setembro 2016 13:50
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Partilhe esta notícia...
A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good. O prémio Jovens Empreendedoras no Digital, patrocinado pela empresa
alemã, foi para a proposta "The Dropper", uma aplicação criada, entre outros, por Joana Cunha e
Laura Carvalho, para resolver o problema da escassez de água, principalmente no verão e para a
"Help People", uma ferramenta gratuita da autoria, entre outros, de Micaela Franco, que reúne
contactos de emergência e outros contactos úteis para efetuar tarefas simples do dia-a-dia como
encomendar o pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local, destinada a pessoas
que vivem em locais remotos e povoações isoladas.
A atribuição deste prémio é mais uma forma encontrada pela Siemens para estimular e ajudar a
promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de Informação (TI). Em
relação ao ano passado houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem,
representando agora 40% do total de participantes. Segundo o CDI Portugal, que organiza a iniciativa,
"cerca de 62% dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que o facto de terem participado no
programa, os levou a considerar a hipótese de se especializarem numa área profissional de TI".
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas", diz
Joana Garoupa, diretora de comunicação da Siemens Portugal.
A final do Apps for Good 2016 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 20
aplicações finalistas. No total, participaram nesta edição 66 escolas e 1166 alunos dos ensinos básico
e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com fins sociais.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9º ano a
estudar Físico-Química. Ou seja, estimula o interesse e fomenta a motivação dos alunos para aprender
os conteúdos desta disciplina.
Apps for Good é uma iniciativa que chega aos jovens através de parcerias com organizações de
educação formal ou não formal - escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, entre
outros. Professores e alunos - entre os 10 e os 18 anos - trabalham em equipa para darem resposta a
questões relevantes do seu dia-a-dia através da criação de Apps para smartphones ou tablets. Através
do Apps For Good têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar com especialistas de todo o
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mundo. A Siemens Portugal é parceira do Apps For Good desde a primeira edição, lançada em 2015.
Sexta-feira, Setembro 16, 2016 12:22 pm
Patricia Fonseca
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Details
Published: 16 September 2016
'Apps for Good 2016' distinguiu as Apps 'The Dropper', que pretende resolver o problema da escassez
de água, e 'Help People', uma ferramenta que reúne contactos úteis e de emergência. De acordo com
a organização, a edição deste ano registou um aumento de 10 por cento no número de participantes
femininas.
A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good. O prémio 'Jovens Empreendedoras no Digital', patrocinado pela empresa
alemã, foi para a proposta 'The Dropper', uma aplicação criada, entre outros, por Joana Cunha e Laura
Carvalho, para resolver o problema da escassez de água, principalmente no Verão e para a 'Help
People', uma ferramenta gratuita da autoria, entre outros, de Micaela Franco, que reúne contactos de
emergência e outros contactos úteis para efectuar tarefas simples do dia-a-dia como encomendar o
pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local, destinada a pessoas que vivem em
locais remotos e povoações isoladas.
A atribuição deste prémio é mais uma forma encontrada pela Siemens para estimular e ajudar a
promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de Informação (TI). Em
relação ao ano passado houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem,
representando agora 40% do total de participantes. Segundo o CDI Portugal, que organiza a iniciativa,
"cerca de 62% dos alunos envolvidos no Apps for Good referiram que o facto de terem participado no
programa, os levou a considerar a hipótese de se especializarem numa área profissional de TI".
Joana Garoupa, directora de comunicação da Siemens Portugal, diz que "é importante chamar cada
vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de Informação, que continua a ser
predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio jovens empreendedoras é uma
forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas".
A final do Apps for Good 2016 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 20
aplicações finalistas. No total, participaram nesta edição 66 escolas e 1.166 alunos dos ensinos básico
e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com fins sociais.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9º ano a
estudar Físico-Química. Ou seja, estimula o interesse e fomenta a motivação dos alunos para aprender
os conteúdos desta disciplina.
'Apps for Good' é uma iniciativa que chega aos jovens através de parcerias com organizações de
educação formal ou não formal - escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, entre
outros. Professores e alunos - entre os 10 e os 18 anos - trabalham em equipa para darem resposta a
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questões relevantes do seu dia-a-dia através da criação de Apps para smartphones ou tablets. Através
do 'Apps For Good' têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar com especialistas de todo o
mundo. A Siemens Portugal é parceira desta iniciativa desde a primeira edição, lançada em 2015.
Published: 16 September 2016

Página 502

A503

Revista de Imprensa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Portugal Têxtil Online

Data Publicação:

16/09/2016

URL: http://www.portugaltextil.com/revista-de-imprensa-208/4/

Revista de Imprensa
16 Set, 2016 1
Vieira da Silva: descida da TSU para salários até 600 euros não avança em 2017
Dormir num colchão inteligente já é possível
Líderes dos 27 em Bratislava a discutir o futuro europeu
França. Fábrica arranca pelo de coelhos ainda vivos
A Alibaba das exportadoras lusas
AEP leva 10 empresas ao Irão
Outros
1 Vieira da Silva: descida da TSU para salários até 600 euros não avança em 2017
O ministro do Trabalho adiantou ao Jornal Económico que descer a Taxa Social Única (TSU) dos
salários mais baixos continuam a ser um objectivo, mas que não estará inscrito no Orçamento do
Estado para 2017.
2Dormir num colchão inteligente já é possível
A Spaldin, empresa tecnológica que criou os colchões inteligentes abriu a primeira loja em Portugal, no
Centro Comercial Minho Center, em Braga.
3Líderes dos 27 em Bratislava a discutir o futuro europeu
O Reino Unido não participa da cimeira que decorre na Eslováquia.
4França. Fábrica arranca pelo de coelhos ainda vivos
Animais ainda estão vivos quando são submetidos a este processo.
5A Alibaba das exportadoras lusas
Ambiciona ser a Alibaba das exportadoras nacionais e está a dar os primeiros passos. Chama-se
BuyinPortugal e quer ajudar as empresas a cruzarem fronteiras.
6AEP leva 10 empresas ao Irão
Pela quarta vez nos últimos 10 meses, a Associação Empresarial de Portugal (AEP) volta a promover a
oferta nacional no Irão.
7Outros
Aumento do salário mínimo não prejudicou o emprego
Garantia dada pelo Secretário de Estado do Emprego.
Portugal é o país da União Europeia com menos empregos disponíveis
Portugal chegou ao segundo trimestre deste ano a registar a taxa mais baixa de empregos disponíveis,
segundo refere o Eurostat.
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Siemens premeia Jovens Empreendedoras no Apps for Good 2016
A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good.
Os designs do ano
Na contagem decrescente para a inauguração da sua nova morada em Kensington High Street,
Londres, a 24 de novembro, o Design Museum anunciou recentemente os concorrentes aos prémios
"Beazley Designs of the Year" de 2016. A marca emergente Unmade está na corrida.
A profundeza do boudoir chic
Dia e noite, grunge e sensual, privado e público, sexy e romântico - a tendência que fez de camisas de
noite, pijamas e robes coordenados de rua está envolta em dicotomias que, de acordo com os portais
da especialidade, espelham uma mudança estrutural na moda.
Ano de 2016 pode ser o mais quente da história
A Organização Meteorológica Mundial diz que tudo indica que o período prolongado de calor
extraordinário verificado este ano venha a "converter-se na nova norma".
Actividade económica em Portugal melhora pelo segundo mês
O indicador do Banco de Portugal que mede a evolução da actividade económica subiu em Agosto pelo
segundo mês consecutivo, apontando para a recuperação da economia portuguesa. O consumo das
famílias está em mínimos de 2013.
Maduro decreta novo estado de excepção e emergência económica na Venezuela
O presidente Nicolás Maduro decretou esta quinta-feira um novo estado de excepção e emergência
económica na Venezuela, o segundo desde Janeiro de 2016, que vigorará por 60 dias, prorrogáveis.
Iphone 7 chega a Portugal esta sexta-feira
As três operadoras nacionais já têm disponíveis o novo modelo da marca da maçã.
Desfile junta algumas das maiores beldades da atualidade
O desfile da coleção primavera-verão 2017 da Marc Jacobs juntou algumas das maiores beldades da
atualidade.
Merkel diz que União Europeia está numa "situação crítica"
Chanceler alemã participa em cimeira para debater a Europa após o 'Brexit'.
Défice abaixo dos 3% é uma das "melhores mensagens" de estabilidade
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, afirmou hoje que um défice orçamental abaixo dos
3% no final deste ano, "o que é reconhecido por toda a gente", é uma das "melhores mensagens" de
estabilidade.
Os melhores looks da Vogue Fashion's Night Out
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A 7.ª edição do Vogue Fashion's Night Out voltou a encher as principais ruas de Lisboa com um estilo
casual da cabeça aos pés. No meio de música e compras, reunimos os mais bem vestidos da noite.
Novo Plano de Investimento Externo da União Europeia
A Comissão Europeia anuncia um novo Plano de Investimento Externo cujos principais objetivos são
estimular o investimento sustentável nos países africanos e nos países vizinhos da União Europeia,
desenvolver parcerias público privadas mais eficazes e contribuir para os objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Turistas estrangeiros preferem Algarve, Lisboa e Madeira
Reino Unido continua a ser determinante.
Sessenta anos de exposições do MoMA a partir de agora na Internet
Picasso é o artista mais representado, Audrey Hepburn contemplativa, a Bauhaus, Mies van der Rohe
a ver a sua própria exposição e o filme Bambi entre muitas outras imagens.
16 Set, 2016
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A Siemens premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good
Uma aplicação criada, entre outros, por Joana Cunha e Laura Carvalho do Agrupamento de Escolas de
Sátão, para resolver o problema da escassez de água, principalmente no verão, a "The Dropper". A
"Help People", uma ferramenta gratuita da autoria, entre outros, de Micaela Franco do Agrupamento
de Escolas de Vila Viçosa, que reúne contactos de emergência e outros contactos úteis para efetuar
tarefas simples do dia-a-dia como encomendar o pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à
farmácia local, destinada a pessoas que vivem em locais remotos e povoações isoladas, foram as
aplicações premiadas pela Siemens, com o prémio Jovens Empreendedoras no Digital .
A empresa alemã premiou as melhores participações femininas no âmbito do movimento tecnológico
educativo Apps for Good. A atribuição deste prémio foi a forma encontrada pela Siemens para
estimular e ajudar a promover a engenharia no feminino, em particular a área das Tecnologias de
Informação (TI).
"É importante chamar cada vez mais mulheres para a área da engenharia e das Tecnologias de
Informação, que continua a ser predominantemente ocupada por homens. A atribuição do prémio
Jovens Empreendedoras é uma forma de reconhecer e valorizar o talento feminino nestas áreas",
afirmou Joana Garoupa, diretora de comunicação da Siemens Portugal.
De acordo com o CDI Portugal, que organiza a iniciativa, "cerca de 62% dos alunos envolvidos no
Apps for Good referiram que o facto de terem participado no programa, os levou a considerar a
hipótese de se especializarem numa área profissional de TI".
Em relação ao ano passado houve um aumento de 10% no número de raparigas a participarem,
representando agora 40% do total de participantes.
A final do Apps for Good 2016 teve lugar na Fundação Gulbenkian e colocou em competição 20
aplicações finalistas. No total, participaram nesta edição 66 escolas e 1166 alunos dos ensinos básico
e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com fins sociais.
O vencedor do prémio geral foi a solução FQ9, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, que
também recebeu um prémio especial da Siemens. Esta plataforma auxilia os alunos do 9º ano a
estudar Físico-Química. Ou seja, estimula o interesse e fomenta a motivação dos alunos para aprender
os conteúdos desta disciplina.
1º Prémio FQ9 do Agrupamento Eduardo Gageiro. Fotografia: D.R.
Apps for Good é uma iniciativa que chega aos jovens através de parcerias com organizações de
educação formal ou não formal - escolas, colégios, centros da juventude, clubes de informática, entre
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outros. Professores e alunos - entre os 10 e os 18 anos - trabalham em equipa para darem resposta a
questões relevantes do seu dia-a-dia através da criação de Apps para smartphones ou tablets.
Através do Apps For Good têm acesso a conteúdos digitais e podem
contactar com especialistas de todo o mundo. A Siemens Portugal é parceira do Apps For Good desde
a primeira edição, lançada em 2015.
15.09.201617:15
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As três ideias de apps vencedoras da edição do Apps for Good 2015/2016 foram anunciadas, no
passado dia 13 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
FQ9, Agro Conta e Help People são as melhores soluções desenvolvidas por alunos nacionais no
âmbito desta iniciativa.
As ideias de aplicações vencedoras:
A FQ9, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, é uma aplicação móvel,
desenvolvida a pensar nos alunos do 9º ano a estudar Físico-Química. Apresenta tutoriais explicativos
dos conteúdos do programa e a resolução de qualquer parâmetro das fórmulas Estimula assim o
interessa e aumenta a motivação dos alunos para aprender os conteúdos desta disciplina.
A Agro Conta, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II em Alijó, é uma
aplicação móvel, desenvolvida com o objetivo de auxiliar a economia de pequenos agricultores, pois
vem registar os gastos realizados nas atividades agrícolas e os proveitos, de forma a verificar a
viabilidade da exploração.
A Help People, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, é uma aplicação
móvel para ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades associadas a uma vida mais isolada. Reúne
contactos de emergência e contactos para fazer tarefas simples do quotidiano como encomendar o
pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local.
A Cook Wizard, desenvolvida por alunos do Agrupamento de Escolas de Nelas, foi a solução escolhida
pelo público, que durante uma semana teve oportunidade de votar online na sua proposta favorita.
Sagrada vencedora do Prémio Escolha do Público, a Cook Wizard sugere aos seus utilizadores receitas
organizadas por tipo de refeição, nível de dificuldade e tempo de execução, considerando ainda os
ingredientes que o utilizador tem disponíveis em casa.
"O que me entusiasma é o facto de que este projeto não deveria ser apenas mais um projeto, mas
devia estar na rotina de uma escola, que é colocar o conhecimento ao serviço do que é relevante e,
neste caso, ao serviço de uma cidadania mais informada, mais ativa, que pretende resolver problemas
na sociedade",
declarou o Secretário de Estado da Educação João Costa durante a cerimónia de entrega dos prémios
Apps for Good 2015/2016, o
José Vitor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, um dos primeiros apoiantes do programa, sublinhou
que
"é um projeto de sucesso que pretende promover as capacidades e competências dos alunos, e no
qual a DGE pretende continuar a apostar."
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A cerimónia contou ainda com a presença da Luísa Valle da Fundação Calouste Gulbenkian, Iris
Lapinsiki, co-CEO do Apps for Good , Isabel Mota, administradora da Fundação Calouste Gulbenkian,
João Correia de Freitas e Fernando Reis, Educom, e Isabel Leite, Fundação Belmiro de Azevedo e exSecretária de Estado da Educação e Ciência.
Comentários
comentários
2016-09-15T07:32:20+01:00
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A Gulbenkian encheu-se de jovens entre os 10 e os 18 anos. Era a etapa final do evento Apps for
Good.
Ali estavam reunidas as 19 ideias selecionadas como as melhores da edição 2015-2016. O entusiasmo
era mais que muito e no fim foram escolhidos os melhores entre os melhores. Aqui estão eles. e elas!
E as suas apps.
O CONCEITO
Mas antes de revelar nomes, deixem que explique rapidamente o conceito. A ideia é simples: mostrar
como a tecnologia é capaz de trazer soluções para os problemas em geral. E sobretudo para os
problemas da comunidade em que vivemos. Mas mais importante: o conceito é posto em prática. A
iniciativa leva os jovens em idade escolar a detetar alguns dos problemas das suas comunidades e a
criar soluções através de aplicações.
É um processo que envolve alunos e professores e que os leva a muitas descobertas. Trabalham com
a ajuda de entidades locais, trocam experiências com jovens de outros países e são apoiados pelos
especialistas nacionais e estrangeiros da CDI, organizadores do evento. Os jovens estudantes
desenvolvem capacidades como trabalho de equipa, resolução de problemas, conhecimentos técnicos,
confiança e resiliência. Este ano participaram 1166 alunos de 64 escolas, acompanhados por 167
professores. E foram apresentadas 208 ideias.
OS VENCEDORES
A app vencedora, a FQ9, tinha como objetivo ajudar os alunos do 9º ano com a disciplina de Física.
Trazia fórmulas, explicações simples e objectivas e ferramentas de cálculo. Foi criada por Ângelo
Lopes, Miguel Infante, Mónica Patel e Nuno Cachudo do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, de
Sacavém.
Também mereceram destaque as apps AgroConta (2º lugar), Help People (3º lugar) e Cook Wizards
(Escolha do Público). A primeira, de Alijó, foi criada para ajudar os pequenos agricultores a controlar
gastos e registar tudo o que envolve o trabalho nas parcelas que exploram. A segunda, de Vila Viçosa,
foi concebida para ajudar a que aqueles que vivem mais isolados tenham apoio rápido em casos de
emergência. A escolha do público foi para o Agrupamento de Escolas de Nelas, com a aplicação
pensada para apoiar pais trabalhadores na gestão da despensa e a descobrirem rapidamente o que
fazer para o jantar com o que têm em casa.
As raparigas tiveram um incentivo à parte. A Siemens, que aposta na diversidade e quer ver mais
mulheres neste setor do mercado de trabalho, dedicou-lhes um prémio. Joana Cunha e Laura
Carvalho, da app The Dropper, e Micaela Franco, da Help People, foram as galardoadas. Entre todos os
participantes, as raparigas representaram 40%.
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Portugal News - Better News Online

13/09/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b794d0

SETEMBRO 13, 2016
Realiza-se hoje a Önal do Apps for Good, um concurso que pretende promover, junto dos mais jovens,
a criação de aplicações que procurem dar resposta a um problema específico da sociedade. Alunos,
professores e especialistas juntam-se na Fundação Gulbenkian para escolher as melhores propostas.
Com o intuito de estimular o espírito de cidadania através da tecnologia, o Apps for Good pretende
que os jovens do Ensino Básico e Secundário, de norte a sul do país, desenvolvam conceitos de
aplicações para tablets e smartphones que tenham o intuito de resolver um qualquer problema que
afete a comunidade em que se inserem.
Hoje, as 20 melhores ideias para apps subiram ao palco da Fundação Calouste Gulbenkian para
apesentarem os seus projetos a um painel de júris. As três melhores apps serão premiadas
Para além de sensibilizar os mais novos para a realidade social e ambiental que os rodeia, este evento
pretende dar a conhecer um novo paradigma de ensino, onde a tecnologia assume uma posição
cimeira e crucial no desenvolvimento pessoal, académico e profissional dos líderes de amanhã.
As aplicações finalistas são a “Amigos do GAAF” (Agrupamento de Escolas Amadora Oeste), a “Cook
Wizard” (Agrupamento de Escolas de Nelas), a “FQ9” (Agrupamentos de Escolas Eduardo Gageiro), a
“Agro Conta” (Agrupamento de Escolas D. Sancho II), a “OGTA” (Instituto Profissional dos
Transportes), a “Save Energy Now” (Agrupamento de Escolas de Nelas), a “Help People”
(Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a “Enoturismo Douro” (Agrupamento de Escolas D. Sancho
II), a “24H SOS” (Agrupamento de Escolas de Nun Álvarez), a “Animalling” (Agrupamento de Escolas
de Satão), a “Drive Safe” (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a “Kids Care” (Agrupamento de
Escolas de D. Sancho II), a “EBSSA Amiga dos Animais” (Agrupamento de Escolas de Santo António),
a “School Assist” (Agrupamento de Escolas de Fajões), a “Biblioteca Mágica” (Agrupamento de Escolas
Eça de Queirós), a “The Dropper” (Agrupamento de Escolas de Satão), a “Fire Tracker Help”
(Agrupamento de Escolas Batalha), a “Team Call” (Escola Secundária S. Pedro da Cova), a “Intelligent
Elderly” (Agrupamento de Escolas da Batalha), e a “Go Trilho” (Agrupamento de Escolas de Ponte da
Barca).
O Apps for Good é um evento que acontece no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Polónia e
nos Estados Unidos.
Em Portugal, esta iniciativa tem vindo a ganhar impulso. Na edição deste ano, foram apresentados
208 conceitos de apps, face aos 56 apresentados na edição de 2015. Cerca de 1166 alunos
participaram no concurso deste ano, um número quase quatro vezes superior ao registado no ano
passado.
Ler mais: Apps for Good alia ensino e tecnologia. E tem o seu “quê” de
diversão(http://tek.sapo.pt/expert/artigo/apps_for_good_alia_ensino_e_tecnologia_e_tem_o_seu_que
_de_diversao-48879hic.html)

Página 512

A513

Apps for Good alia ensino e tecnologia. E tem o seu "quê" de diversão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo Tek Online

Data Publicação:

13/09/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3379ac9b

13-09-2016
17:27
Apps for Good alia ensino e tecnologia. E tem o seu "quê" de diversão
Realiza-se hoje a final do Apps for Good, um concurso que pretende promover, junto dos mais jovens,
a criação de aplicações que procurem dar resposta a um problema específico da sociedade. Alunos,
professores e especialistas juntam-se na Fundação Gulbenkian para escolher as melhores propostas.
Com o intuito de estimular o espírito de cidadania através da tecnologia, o Apps for Good pretende
que os jovens do Ensino Básico e Secundário, de norte a sul do país, desenvolvam conceitos de
aplicações para tablets e smartphones que tenham o intuito de resolver um qualquer problema que
afete a comunidade em que se inserem.
Hoje, as 20 melhores ideias para apps subiram ao palco da Fundação Calouste Gulbenkian para
apesentarem os seus projetos a um painel de júris. As três melhores apps serão premiadas
Para além de sensibilizar os mais novos para a realidade social e ambiental que os rodeia, este evento
pretende dar a conhecer um novo paradigma de ensino, onde a tecnologia assume uma posição
cimeira e crucial no desenvolvimento pessoal, académico e profissional dos líderes de amanhã.
As aplicações finalistas são a "Amigos do GAAF" (Agrupamento de Escolas Amadora Oeste), a "Cook
Wizard" (Agrupamento de Escolas de Nelas), a "FQ9" (Agrupamentos de Escolas Eduardo Gageiro), a
"Agro Conta" (Agrupamento de Escolas D. Sancho II), a "OGTA" (Instituto Profissional dos
Transportes), a "Save Energy Now" (Agrupamento de Escolas de Nelas), a "Help People"
(Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a "Enoturismo Douro" (Agrupamento de Escolas D. Sancho
II), a "24H SOS" (Agrupamento de Escolas de Nun'Álvarez), a "Animalling" (Agrupamento de Escolas
de Satão), a "Drive Safe" (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a "Kids Care" (Agrupamento de
Escolas de D. Sancho II), a "EBSSA Amiga dos Animais" (Agrupamento de Escolas de Santo António),
a "School Assist" (Agrupamento de Escolas de Fajões), a "Biblioteca Mágica" (Agrupamento de Escolas
Eça de Queirós), a "The Dropper" (Agrupamento de Escolas de Satão), a "Fire Tracker Help"
(Agrupamento de Escolas da Batalha), a "Team Call" (Escola Secundária S. Pedro da Cova), a
"Intelligent Elderly" (Agrupamento de Escolas da Batalha), e a "Go Trilho" (Agrupamento de Escolas de
Ponte da Barca).
O Apps for Good é um evento que acontece no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Polónia e
nos Estados Unidos.
Em Portugal, esta iniciativa tem vindo a ganhar impulso. Na edição deste ano, foram apresentados
208 conceitos de apps, face aos 56 apresentados na edição de 2015. Cerca de 1166 alunos
participaram no concurso deste ano, um número quase quatro vezes superior ao registado no ano
passado.
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Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo Tek Online

Data Publicação:

13/09/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3379ac9b

13-09-2016
17:27
Apps for Good alia ensino e tecnologia. E tem o seu "quê" de diversão
Realiza-se hoje a final do Apps for Good, um concurso que pretende promover, junto dos mais jovens,
a criação de aplicações que procurem dar resposta a um problema específico da sociedade. Alunos,
professores e especialistas juntam-se na Fundação Gulbenkian para escolher as melhores propostas.
Com o intuito de estimular o espírito de cidadania através da tecnologia, o Apps for Good pretende
que os jovens do Ensino Básico e Secundário, de norte a sul do país, desenvolvam conceitos de
aplicações para tablets e smartphones que tenham o intuito de resolver um qualquer problema que
afete a comunidade em que se inserem.
Hoje, as 20 melhores ideias para apps subiram ao palco da Fundação Calouste Gulbenkian para
apesentarem os seus projetos a um painel de júris. As três melhores apps serão premiadas
Para além de sensibilizar os mais novos para a realidade social e ambiental que os rodeia, este evento
pretende dar a conhecer um novo paradigma de ensino, onde a tecnologia assume uma posição
cimeira e crucial no desenvolvimento pessoal, académico e profissional dos líderes de amanhã.
As aplicações finalistas são a "Amigos do GAAF" (Agrupamento de Escolas Amadora Oeste), a "Cook
Wizard" (Agrupamento de Escolas de Nelas), a "FQ9" (Agrupamentos de Escolas Eduardo Gageiro), a
"Agro Conta" (Agrupamento de Escolas D. Sancho II), a "OGTA" (Instituto Profissional dos
Transportes), a "Save Energy Now" (Agrupamento de Escolas de Nelas), a "Help People"
(Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a "Enoturismo Douro" (Agrupamento de Escolas D. Sancho
II), a "24H SOS" (Agrupamento de Escolas de Nun'Álvarez), a "Animalling" (Agrupamento de Escolas
de Satão), a "Drive Safe" (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), a "Kids Care" (Agrupamento de
Escolas de D. Sancho II), a "EBSSA Amiga dos Animais" (Agrupamento de Escolas de Santo António),
a "School Assist" (Agrupamento de Escolas de Fajões), a "Biblioteca Mágica" (Agrupamento de Escolas
Eça de Queirós), a "The Dropper" (Agrupamento de Escolas de Satão), a "Fire Tracker Help"
(Agrupamento de Escolas da Batalha), a "Team Call" (Escola Secundária S. Pedro da Cova), a
"Intelligent Elderly" (Agrupamento de Escolas da Batalha), e a "Go Trilho" (Agrupamento de Escolas de
Ponte da Barca).
O Apps for Good é um evento que acontece no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Polónia e
nos Estados Unidos.
Em Portugal, esta iniciativa tem vindo a ganhar impulso. Na edição deste ano, foram apresentados
208 conceitos de apps, face aos 56 apresentados na edição de 2015. Cerca de 1166 alunos
participaram no concurso deste ano, um número quase quatro vezes superior ao registado no ano
passado.
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NOTA de Redação : Repetimos a notícia já com a inclusão da segunda aplicação, por nos terem
chegado diversos comentários a indicá-la. No link no final da noticia não tínhamos a informação de
que se
NOTA de Redação : Repetimos a notícia já com a inclusão da segunda aplicação, por nos terem
chegado diversos comentários a indicá-la. No link no final da noticia não tínhamos a informação de
que seria aquela uma das apps's, mas apenas o link para a votação. Deixamos aqui as nossas
desculpas.
Duas equipas do Agrupamento de Escolas de Nelas, vão estar amanhã na sessão da fase final do
Projeto "Apps For Good". Depois de se terem apurado das fases regionais as duas equipas nelenses
vão disputar agora a fase final.
Os projetos resultam de 20 propostas para smartphone ou tablet criadas por alunos do ensino básico e
secundário para a resolução de um problema na comunidade.
Paralelamente, decorre até dia 13 de setembro às 17h00, uma votação para a ideia de aplicação que
poderá vencer o Prémio do Público, a ser entregue na tarde do Evento Final do Apps for Good
2015/2016. Os resultados serão divulgados no mesmo dia. A ideia de aplicação que reunir mais votos
receberá o Prémio Público.
Votação on line em :
http://www.votar-appsforgood1516.com/votar
"SAVE ENERGY NOW" e "COOK WIZARDS" (são estas as aplicações de Nelas)
12 Setembro, 2016
José Silva
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Carregando mapa ....
Museu Calouste Gulbenkian
Museu Calouste Gulbenkian - Lisboa
Eventos
38.7697083 -9.195841599999994
Data / Hora
Date(s) - 13/09/2016
Todo o dia
Localização
Museu Calouste Gulbenkian
Categorias
A Fundação Gulbenkian recebe a final da Apps for Good, uma iniciativa com origem no Reino Unido
que desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações para telemóveis, ou
outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais. Nesta edição participaram 66 escolas, num
total de 1300 alunos, e serão apresentadas as 20 aplicações finalistas, escolhidas nos eventos
regionais de Lisboa e Porto, realizados no final de junho.
Terça, 13 de setembro
Auditório 2
Set 13, 2016
Revista Descla
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Fase final do Projeto "Apps For Good" conta com duas equipas Nelenses
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Duas equipas do Agrupamento de Escolas de Nelas, do Projeto PIC - Projeto Investir na Capacidade,
vão estar na próxima 3ª feira na sessão da fase final do Projeto "Apps For Good". Depois de se terem
apurado das fases regionais as duas equipas nelenses vão disputar agora a fase final.
Os projetos resultam de 20 propostas para smartphone ou tablet criadas por alunos do ensino básico e
secundário para a resolução de um problema na comunidade.
Paralelamente, decorre até dia 13 de setembro às 17h00, uma votação para a ideia de aplicação que
poderá vencer o Prémio do Público, a ser entregue na tarde do Evento Final do Apps for Good
2015/2016. Os resultados serão divulgados no mesmo dia. A ideia de aplicação que reunir mais votos
receberá o Prémio Público.
Votação on line em :
"SAVE ENERGY NOW"
http://www.votar-appsforgood1516.com/votar
Informação adicional sobre o "APPS FOR GOOD":
https://www.youtube.com/watch?v=uN1dllx6ilE
http://www.votar-appsforgood1516.com/save-energy-now
http://www.dge.mec.pt/apps-good
http://www.dge.mec.pt/noticias/tic-na-educacao/apps-good-20152016
http://www.votar-appsforgood1516.com/
https://www.facebook.com/cdiportugal
Área de anexos
Pré-visualizar vídeo do YouTube Save Energy Now - Agrupamento de Escolas de Nelas
9 Setembro, 2016
José Silva
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Inovar para
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A competição coloca alunos do secundário a criar apps

C
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,70 x 26,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

As 20 apps
que vão disputar a final
Amigos do GAAF:
Permite difundir pedidos de
ajuda, no campo de atuação dos
gabinetes de Apoio Social Escolar
(angariar voluntários, lançar sms
de apelo à doação de bens, etc.

Good a nível mundial. Em Portugal,
a edição deste ano analisou 100
aplicações desenvolvidas por
alunos do 2.º ciclo do ensino
secundário, de escolas de norte a
sul do país, que em junho foram
submetidas à avalição de um júri
composto por representantes de
empresas como a SAP, REN, DNS,
Siemens, Nokia, Edulog, BLIP, PT,
farfetch, BIT Sonae, Microsoft,
SRS Advogados e ACP, além de
elementos da Direção-geral da
Educação e da Fundação Calouste
Gulbenkian. Foram selecionadas
as 20 melhores apps que agora
disputarão a final nacional
(ver caixa). Segundo João
Barrancho, diretor-executivo
do CDI Portugal, “o tipo de
aplicações submetidas a competição
nesta edição demonstra bem
a preocupação e interesse dos
jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade
mais cívica e sustentável”.

do grau de dificuldade e tempo
de execução, com base no que
tem armazenado no frigorífico.

FQ9:
É uma app funcional, pensada
para ajudar os alunos do 9.º ano
a estudar Físico-Química.

Agro Conta:
App de apoio à economia
de pequenos agricultores,
registando os gastos realizados
nas atividades agrícolas e os
proveitos, de forma a viabilizar
a viabilidade da exploração.

OGTA:
Foi pensada para apoiar as IPSS
na gestão e organização de
horários de trasporte de crianças.

Save Energy Now:
Permite que os utilizadores
façam uma gestão consciente do
telemóvel e gastem menos energia.

Help People:
A app foi criada para ajudar
as pessoas a ultrapassar as
dificuldades associadas à vida
em montes ou aldeias isoladas.

Enoturismo Douro:
Esta app focada no enoturismo
do Douro que congrega
informações para tirar
o melhor partido da região.

24H SOS:
Criada para permitir a pesquisa
de profissonais que realizem
serviços de reparação doméstica.

Animalling:
Pretende diminuir o número
de animais abandonados,
promovendo a sinalização,
a guarda e a adoção de animais.

Drive Safe:
Permite realizar de forma simples
o cálculo do grau de alcoolémia.

TEXTO CÁTIA MATEUS

ontribuir a redução da
desmotivação pela escola
e consequente abandono
escolar, através da
criação de competências pessoais
de iniciativa e criatividade, foi o
propósito que orientou a criação
da Apps for Good. A iniciativa
que nasceu em 2011, no Reino
Unido, pelas mãos do CDI, uma
ONG focada em “transformar a
vida através da tecnologia”, une
alunos e professores que trabalham
conjuntamente no desenvolvimento
de projetos tecnológicos específicos,
criados para colocar a tecnologia ao
serviço da resolução de problemas
concretos. Em Portugal, a iniciativa
permitiu este ano identificar 20
apps com potencial entre várias
instituições de ensino nacionais.
Os vencedores são conhecidos na
próxima semana, a 13 de setembro,
na final nacional da competição
que decorrerá na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
São hoje mais de 24 mil os alunos
que participam no projeto Apps for

Tiragem: 94480

EBSSA Amiga dos Animais:
Foi pensada para incentivar
a solidariedade para com os
animais abandonados, permitindo
apoiar associações locais.
Biblioteca Mágica:
Facilita o acesso à biblioteca
escolar de forma segura,
organizada e rápida.
Fire Tracker Help:
Está focada em apoiar o combate
aos fogos, disponibilizando
informações relativas ao
posicionamento dos carros
de combate.
Intelligent Elderly:
Apoia o desenvolvimento do
trabalho de auxiliares de saúde
e enfermeiros em lares de idosos
e outras instituições.
Cook Wizards:
A app fornece sugestões diárias
para refeições, com indicação

Kids Care:
App de ajuda a babysitters
ou crianças que vão ter um irmão.
Fornece informações sobre
o desenvolvimento e saúde
das crianças.
School Assist:
Visa facilitar a partilha
de conteúdos entre as escolas
e as suas comunidades
académicas.
The Dropper:
App criada para resolver
o problema da escassez
de água, sobretudo no verão.
Team Call:
Esta aplicação facilita aos
treinadores a organização
de dados sobre os seus atletas,
respetivos treinos e convocatórias.
Go Trilho:
É uma app para viajantes que
utiliza o geoposicionamento
para acionar a voz de um guia
virtual, explicando cada zona
de interesse de um trilho.

cmateus.externo@impresa.pt
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As 20 apps
que vão disputar a final
Amigos do GAAF:
Permite difundir pedidos de
ajuda, no campo de atuação dos
gabinetes de Apoio Social Escolar
(angariar voluntários, lançar sms
de apelo à doação de bens, etc.

Good a nível mundial. Em Portugal,
a edição deste ano analisou 100
aplicações desenvolvidas por
alunos do 2.º ciclo do ensino
secundário, de escolas de norte a
sul do país, que em junho foram
submetidas à avalição de um júri
composto por representantes de
empresas como a SAP, REN, DNS,
Siemens, Nokia, Edulog, BLIP, PT,
farfetch, BIT Sonae, Microsoft,
SRS Advogados e ACP, além de
elementos da Direção-geral da
Educação e da Fundação Calouste
Gulbenkian. Foram selecionadas
as 20 melhores apps que agora
disputarão a final nacional
(ver caixa). Segundo João
Barrancho, diretor-executivo
do CDI Portugal, “o tipo de
aplicações submetidas a competição
nesta edição demonstra bem
a preocupação e interesse dos
jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade
mais cívica e sustentável”.

do grau de dificuldade e tempo
de execução, com base no que
tem armazenado no frigorífico.

FQ9:
É uma app funcional, pensada
para ajudar os alunos do 9.º ano
a estudar Físico-Química.

Agro Conta:
App de apoio à economia
de pequenos agricultores,
registando os gastos realizados
nas atividades agrícolas e os
proveitos, de forma a viabilizar
a viabilidade da exploração.

OGTA:
Foi pensada para apoiar as IPSS
na gestão e organização de
horários de trasporte de crianças.

Save Energy Now:
Permite que os utilizadores
façam uma gestão consciente do
telemóvel e gastem menos energia.

Help People:
A app foi criada para ajudar
as pessoas a ultrapassar as
dificuldades associadas à vida
em montes ou aldeias isoladas.

Enoturismo Douro:
Esta app focada no enoturismo
do Douro que congrega
informações para tirar
o melhor partido da região.

24H SOS:
Criada para permitir a pesquisa
de profissonais que realizem
serviços de reparação doméstica.

Animalling:
Pretende diminuir o número
de animais abandonados,
promovendo a sinalização,
a guarda e a adoção de animais.

Drive Safe:
Permite realizar de forma simples
o cálculo do grau de alcoolémia.

TEXTO CÁTIA MATEUS

ontribuir a redução da
desmotivação pela escola
e consequente abandono
escolar, através da
criação de competências pessoais
de iniciativa e criatividade, foi o
propósito que orientou a criação
da Apps for Good. A iniciativa
que nasceu em 2011, no Reino
Unido, pelas mãos do CDI, uma
ONG focada em “transformar a
vida através da tecnologia”, une
alunos e professores que trabalham
conjuntamente no desenvolvimento
de projetos tecnológicos específicos,
criados para colocar a tecnologia ao
serviço da resolução de problemas
concretos. Em Portugal, a iniciativa
permitiu este ano identificar 20
apps com potencial entre várias
instituições de ensino nacionais.
Os vencedores são conhecidos na
próxima semana, a 13 de setembro,
na final nacional da competição
que decorrerá na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
São hoje mais de 24 mil os alunos
que participam no projeto Apps for

Tiragem: 94480

EBSSA Amiga dos Animais:
Foi pensada para incentivar
a solidariedade para com os
animais abandonados, permitindo
apoiar associações locais.
Biblioteca Mágica:
Facilita o acesso à biblioteca
escolar de forma segura,
organizada e rápida.
Fire Tracker Help:
Está focada em apoiar o combate
aos fogos, disponibilizando
informações relativas ao
posicionamento dos carros
de combate.
Intelligent Elderly:
Apoia o desenvolvimento do
trabalho de auxiliares de saúde
e enfermeiros em lares de idosos
e outras instituições.
Cook Wizards:
A app fornece sugestões diárias
para refeições, com indicação

Kids Care:
App de ajuda a babysitters
ou crianças que vão ter um irmão.
Fornece informações sobre
o desenvolvimento e saúde
das crianças.
School Assist:
Visa facilitar a partilha
de conteúdos entre as escolas
e as suas comunidades
académicas.
The Dropper:
App criada para resolver
o problema da escassez
de água, sobretudo no verão.
Team Call:
Esta aplicação facilita aos
treinadores a organização
de dados sobre os seus atletas,
respetivos treinos e convocatórias.
Go Trilho:
É uma app para viajantes que
utiliza o geoposicionamento
para acionar a voz de um guia
virtual, explicando cada zona
de interesse de um trilho.

cmateus.externo@impresa.pt
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Contribuir a redução da desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, através da criação
de competências pessoais de iniciativa e criatividade, foi o propósito que orientou a criação da Apps
for Good.
10.09.2016 | Por Cátia Mateuss
A iniciativa que nasceu em 2011, no Reino Unido, pelas mãos do CDI, uma ONG focada em
"transformar a vida através da tecnologia", une alunos e professores que trabalham conjuntamente no
desenvolvimento de projetos tecnológicos específicos, criados para colocar a tecnologia ao serviço da
resolução de problemas concretos. Em Portugal, a iniciativa permitiu este ano identificar 20 app com
potencial entre várias instituições de ensino nacionais. Os vencedores são conhecidos na próxima
semana, a 13 de setembro, na final nacional da competição que decorrerá na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
São hoje mais de 24 mil os alunos que participam no projeto Apps for Good a nível mundial. Em
Portugal, a edição deste ano analisou 100 aplicações desenvolvidas por alunos do 2º ciclo do ensino
secundário, de escolas de norte a sul do país, que em junho foram submetidas à avaliação de um júri
composto por representantes de empresas como a SAP, REN, DNS, Siemens, Nokia, Edulog, BLIP, PT,
farfetch, BIT Sonae, Microsoft, SRS Advogados e ACP, além de elementos da Direção-geral da
Educação e da Fundação Calouste Gulbenkian. Foram selecionadas as 20 melhores apps que agora
disputarão a final nacional. Segundo João Barrancho, diretor executivo do CDI Portugal, "o tipo de
aplicações submetidas a competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos
jovens pelas causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável".
As 20 apps que vão disputar a final
Amigos do GAAF:
Permite difundir pedidos de ajuda, no campo de atuação dos gabinetes de Apoio Social Escolar
(angariar voluntários, lançar sms's de apelo à doação de bens, etc.
FQ9:
É uma app funcional, pensada para ajudar os alunos do 9º ano a estudar Físico-Química.
OGTA:
Foi pensada para apoiar as IPSS na gestão e organização de horários de trasporte de crianças.
Help People:
A app foi criada para ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades associadas à vida em montes ou
aldeias isoladas.
24H SOS:
Criada para permitir a pesquisa de profissonais que realizem serviços de reparação doméstica.
Drive Safe:
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Permite realizar de forma simples o cálculo do grau de alcoolemia.
EBSSA Amiga dos Animais:
Foi pensada para incentivar a solidariedade para com os animais abandonados, permitindo apoiar
associações locais.
Biblioteca Mágica:
Facilita o acesso á biblioteca escolar de forma segura, organizada e rápida.
Fire Tracker Help:
Está focada em apoiar o combate aos fogos, disponibilizando informações relativas ao posicionamento
dos carros de combate.
Intelligent Elderly:
Apoia o desenvolvimento do trabalho de auxiliares de saúde e enfermeiros em lares de idosos e outras
instituições.
Cook Wizards:
A app fornece sugestões diárias para refeições, com indicação do grau de dificuldade e tempo de
execução, com base no que tem armazenado no frigorífico.
Agro Conta:
App apoia a economia de pequenos agricultores, registando os gastos realizados nas atividades
agrícolas e os proveitos, de forma a viabilizar a viabilidade da exploração.
Save Energy Now:
Permite que os utilizadores façam uma gestão consciente do telemóvel e gastem menos energia.
Enoturismo Douro:
Esta app focada no enoturismo do Douro que congrega informações para tirar o melhor partido da
região.
Animalling:
Pretende diminuir o número de animais abandonados, promovendo a sinalização, guarda e adoção de
animais.
Kids Care:
App de ajuda a babysitters ou crianças que vão ter um irmão. Fornece informações sobre o
desenvolvimento e saúde das crianças.
School Assist:
Visa facilitar a partilha de conteúdos entre as escolas e as suas comunidades académicas.
The Dropper:
App criada para resolver o problema da escassez de água, sobretudo no Verão.
Team Call:
Esta aplicação facilita aos treinadores a organização de dados sobre os seus atletas, respetivos treinos
e convocatórias.
Go Trilho:
É uma app para viajantes que utiliza o geoposicionamento para acionar a voz de um guia virtual
explicando cada zona de interesse de um trilho.
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Contribuir a redução da desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, através da criação
de competências pessoais de iniciativa e criatividade, foi o propósito que orientou a criação da Apps
for Good.
10.09.2016 | Por Cátia Mateuss
A iniciativa que nasceu em 2011, no Reino Unido, pelas mãos do CDI, uma ONG focada em
"transformar a vida através da tecnologia", une alunos e professores que trabalham conjuntamente no
desenvolvimento de projetos tecnológicos específicos, criados para colocar a tecnologia ao serviço da
resolução de problemas concretos. Em Portugal, a iniciativa permitiu este ano identificar 20 app com
potencial entre várias instituições de ensino nacionais. Os vencedores são conhecidos na próxima
semana, a 13 de setembro, na final nacional da competição que decorrerá na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
São hoje mais de 24 mil os alunos que participam no projeto Apps for Good a nível mundial. Em
Portugal, a edição deste ano analisou 100 aplicações desenvolvidas por alunos do 2º ciclo do ensino
secundário, de escolas de norte a sul do país, que em junho foram submetidas à avaliação de um júri
composto por representantes de empresas como a SAP, REN, DNS, Siemens, Nokia, Edulog, BLIP, PT,
farfetch, BIT Sonae, Microsoft, SRS Advogados e ACP, além de elementos da Direção-geral da
Educação e da Fundação Calouste Gulbenkian. Foram selecionadas as 20 melhores apps que agora
disputarão a final nacional. Segundo João Barrancho, diretor executivo do CDI Portugal, "o tipo de
aplicações submetidas a competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos
jovens pelas causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável".
As 20 apps que vão disputar a final
Amigos do GAAF:
Permite difundir pedidos de ajuda, no campo de atuação dos gabinetes de Apoio Social Escolar
(angariar voluntários, lançar sms's de apelo à doação de bens, etc.
FQ9:
É uma app funcional, pensada para ajudar os alunos do 9º ano a estudar Físico-Química.
OGTA:
Foi pensada para apoiar as IPSS na gestão e organização de horários de trasporte de crianças.
Help People:
A app foi criada para ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades associadas à vida em montes ou
aldeias isoladas.
24H SOS:
Criada para permitir a pesquisa de profissonais que realizem serviços de reparação doméstica.
Drive Safe:
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Permite realizar de forma simples o cálculo do grau de alcoolemia.
EBSSA Amiga dos Animais:
Foi pensada para incentivar a solidariedade para com os animais abandonados, permitindo apoiar
associações locais.
Biblioteca Mágica:
Facilita o acesso á biblioteca escolar de forma segura, organizada e rápida.
Fire Tracker Help:
Está focada em apoiar o combate aos fogos, disponibilizando informações relativas ao posicionamento
dos carros de combate.
Intelligent Elderly:
Apoia o desenvolvimento do trabalho de auxiliares de saúde e enfermeiros em lares de idosos e outras
instituições.
Cook Wizards:
A app fornece sugestões diárias para refeições, com indicação do grau de dificuldade e tempo de
execução, com base no que tem armazenado no frigorífico.
Agro Conta:
App apoia a economia de pequenos agricultores, registando os gastos realizados nas atividades
agrícolas e os proveitos, de forma a viabilizar a viabilidade da exploração.
Save Energy Now:
Permite que os utilizadores façam uma gestão consciente do telemóvel e gastem menos energia.
Enoturismo Douro:
Esta app focada no enoturismo do Douro que congrega informações para tirar o melhor partido da
região.
Animalling:
Pretende diminuir o número de animais abandonados, promovendo a sinalização, guarda e adoção de
animais.
Kids Care:
App de ajuda a babysitters ou crianças que vão ter um irmão. Fornece informações sobre o
desenvolvimento e saúde das crianças.
School Assist:
Visa facilitar a partilha de conteúdos entre as escolas e as suas comunidades académicas.
The Dropper:
App criada para resolver o problema da escassez de água, sobretudo no Verão.
Team Call:
Esta aplicação facilita aos treinadores a organização de dados sobre os seus atletas, respetivos treinos
e convocatórias.
Go Trilho:
É uma app para viajantes que utiliza o geoposicionamento para acionar a voz de um guia virtual
explicando cada zona de interesse de um trilho.
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POR NORTE · 09/09/2016 ·
O CDI Portugal e a Direção-Geral da Educação realizam, no dia 13 de setembro, às 16h00, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o Evento Final Apps For Good 2015/2016.
Neste evento serão anunciadas as três melhores ideias de aplicações desenvolvidas por alunos das
escolas nacionais.
Entre 5 a 12 de setembro poderá votar na sua aplicação favorita.
Mais informações em http://www.dge.mec.pt
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Imagine um problema muito concreto, de âmbito social. Imagine que uma aplicação para smartphones
ou outros dispositivos móveis podia ajudar a resolver esse problema. Agora deixe de imaginar e tente
criar essa aplicação.
Este é o princípio da Apps for Good, uma iniciativa que teve origem no Reino Unido. Destina-se a
alunos dos ensinos básico e secundário, com idades entre os 10 e os 18 anos. Os alunos trabalham em
equipa, com o apoio de professores - que assumem o papel de coordenadores e inspiradores -, para
criarem aplicações, no sentido de dar resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia . A iniciativa foi
criada pela CDI, uma organização não-governamental fundada em 1995 por Rodrigo Baggio no Brasil.
Portugal também se associou à iniciativa. No dia 13 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, realiza-se a final da segunda edição portuguesa da Apps for Good, que contou com a
participação de cerca de 1.300 alunos, de 66 escolas.
No evento serão apresentadas as 20 aplicações finalistas, seleccionadas nas competições regionais de
Lisboa e do Porto, que tiveram lugar no fim de Junho. No site do CDI Portugal, o público pode
conhecer as 20 finalistas e votar na sua aplicação favorita, até 13 de Setembro. O júri, composto por
representantes dos vários parceiros da edição 2015/2016, vai avaliar as aplicações, atribuindo três
primeiros prémios e uma distinção para a melhor participação feminina.
A Fundação Calouste Gulbenkian explica no seu site que, na edição de 2015, o primeiro lugar foi
atribuído a uma aplicação para smartphones que ajuda crianças, jovens e adultos com autismo,
síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral a superarem dificuldades de comunicação.
Esta aplicação foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro
Imagine um problema muito concreto, de âmbito social. Imagine que uma aplicação para smartphones
ou outros dispositivos móveis podia ajudar a resolver esse problema. Agora deixe de imaginar e tente
criar essa aplicação.
Este é o princípio da Apps for Good, uma iniciativa que teve origem no Reino Unido. Destina-se a
alunos dos ensinos básico e secundário, com idades entre os 10 e os 18 anos. Os alunos trabalham em
equipa, com o apoio de professores - que assumem o papel de coordenadores e inspiradores -, para
criarem aplicações, no sentido de dar resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia . A iniciativa foi
criada pela CDI, uma organização não-governamental fundada em 1995 por Rodrigo Baggio no Brasil.
Portugal também se associou à iniciativa. No dia 13 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, realiza-se a final da segunda edição portuguesa da Apps for Good, que contou com a
participação de cerca de 1.300 alunos, de 66 escolas.
No evento serão apresentadas as 20 aplicações finalistas, seleccionadas nas competições regionais de
Lisboa e do Porto, que tiveram lugar no fim de Junho. No site do CDI Portugal, o público pode
conhecer as 20 finalistas e votar na sua aplicação favorita, até 13 de Setembro. O júri, composto por
representantes dos vários parceiros da edição 2015/2016, vai avaliar as aplicações, atribuindo três
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primeiros prémios e uma distinção para a melhor participação feminina.
A Fundação Calouste Gulbenkian explica no seu site que, na edição de 2015, o primeiro lugar foi
atribuído a uma aplicação para smartphones que ajuda crianças, jovens e adultos com autismo,
síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral a superarem dificuldades de comunicação.
Esta aplicação foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro.
7 Setembro, 2016
Célula
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08-09-2016
08:30
As melhores Apps for Good já estão a votos
São 20 as propostas para smartphone ou tablet criadas por alunos do ensino básico e secundário com
o objetivo de resolverem um problema na comunidade e podem ser votadas até ao próximo dia 13 de
setembro.
Partilhar
Partilhar
Partilhar
Pin it
A ideia de aplicação que reunir mais votos receberá o Prémio Público no evento final Apps for Good,
dia 13 de Setembro, onde também serão reveladas as melhores propostas em mais duas vertentes.
Ao todo serão sete distinções.
As propostas podem ser conhecidas nesta página. A votação decorre até ao próximo dia 13 de
setembro, às 17h00.
No concurso Apps for Good participam alunos e professores, reunidos em equipas para trabalharem
num projeto específico que se transforma no veículo para aprender a desenvolver tecnologia. Foi
criado com o objetivo de contribuir para orientar o ensino da tecnologia para a resolução de
problemas.
A iniciativa nasceu no Reino Unido em 2011 pela mão do CDI, uma ONG que tem como lema
Transformando Vidas através da Tecnologia, e integra anualmente mais de 24.000 alunos.
Em Portugal, no ano letivo de 2015/16 contou com a participação de mais de 60 escolas que
conceberam mais de 100 propostas de aplicações.
Partilhar
Partilhar
Partilhar
Pin it

Página 529

08-09-2016

Página 530

Comunicações
A531

ID: 66567161

01-09-2016

Tiragem: 3000

Pág: 138
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Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 18,00 x 24,50 cm²

Âmbito: Tecnologias de Infor.

Corte: 1 de 1

APDC NEWS
APPS FOR GOOD

JOVENS E
TECNOLOGIA

A MUDAR O
MUNDO
O desafio era desenvolver
apps para resolver desafios
do quotidiano. A resposta
dos jovens do ensino
básico e secundário, no
âmbito da edição deste ano
do Apps for Good, superou
as expetativas.
Texto de Isabel Travessa
Fotos de Vitor Gordo / Syncview

Apps for
Good, que visa criar uma consciência de cidadania ativa e a
responsabilidade social entre os
mais jovens através da utilização
da tecnologia, foi um sucesso.
Em relação a 2015, ano em que
esta iniciativa foi lançada em
Portugal, duplicou o número de
aplicações em competição para
um total de ioo, com a participação de 1200 alunos e 140 professores de 67 escolas básicas e
secundárias de todo o país.
Das aplicações desenvolvidas,
foram selecionadas 20 finalistas, que tiveram a oportunidade de fazer um pitch e mostrar as
suas propostas num marketplace
que decorreu a 13 de setembro,
na Gulbenkian. Destas, foram
selecionadas as três grandes
vencedoras: `FQ9' (AgrupamenJÁ NA SEGUNDA EDIÇÃO. o

to de Escolas Eduardo Gageiro),
uma app a pensar nos alunos do
9° ano a estudar Físico-Química, com tutoriais explicativos
dos conteúdos do programa e a
resolução de qualquer parâmetro das fórmulas, visando aumentar a motivação dos alunos;
`A Agro Conta' (Agrupamento
de Escolas D. Sancho II, Alijó),
que pretende auxiliar a economia de pequenos agricultores,
ao registar os gastos e proveitos
das atividades agrícolas; e `Help
People (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), que visa ajudar pessoas que vivem isoladas,
reunindo contactos de emergência e para tarefas auxiliares
simples. Foi ainda escolhida
pelo público a `Cook Wizard', solução do Agrupamento de Escolas de Nelas que sugere. receitas
organizadas por tipo de refeição,
nível de dificuldade e tempo de
execução, considerando ainda
os ingredientes que o utilizador

O número de aplicações em
competição duplicou em relação
ao ano passado_ Nesta edição
participaram 1200 alunos de 67
escolas

tem disponíveis em casa.
O Apps for Good, uma iniciativa do CDI Portugal apoiada por
várias entidades e empresas, entre as quais a APDC, pretende
alcançar em 2017 as ioo escolas. Este programa, que replica
o que foi lançado em Inglaterra
em 2009 pela CDI Internacional,
visa alterar os modelos educativos atuais. Objetivo: criar uma
consciência de cidadania ativa
e responsabilidade social desde
a juventude, aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma
aprendizagem partilhada, e criar
competências pessoais de iniciativa e criatividade. Afinal, serão
os jovens que vão construir o
amanhã.
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APDC NEWS
APPS FOR GOOD

JOVENS E
TECNOLOGIA

A MUDAR O
MUNDO
O desafio era desenvolver
apps para resolver desafios
do quotidiano. A resposta
dos jovens do ensino
básico e secundário, no
âmbito da edição deste ano
do Apps for Good, superou
as expetativas.
Texto de Isabel Travessa
Fotos de Vitor Gordo / Syncview

Apps for
Good, que visa criar uma consciência de cidadania ativa e a
responsabilidade social entre os
mais jovens através da utilização
da tecnologia, foi um sucesso.
Em relação a 2015, ano em que
esta iniciativa foi lançada em
Portugal, duplicou o número de
aplicações em competição para
um total de ioo, com a participação de 1200 alunos e 140 professores de 67 escolas básicas e
secundárias de todo o país.
Das aplicações desenvolvidas,
foram selecionadas 20 finalistas, que tiveram a oportunidade de fazer um pitch e mostrar as
suas propostas num marketplace
que decorreu a 13 de setembro,
na Gulbenkian. Destas, foram
selecionadas as três grandes
vencedoras: `FQ9' (AgrupamenJÁ NA SEGUNDA EDIÇÃO. o

to de Escolas Eduardo Gageiro),
uma app a pensar nos alunos do
9° ano a estudar Físico-Química, com tutoriais explicativos
dos conteúdos do programa e a
resolução de qualquer parâmetro das fórmulas, visando aumentar a motivação dos alunos;
`A Agro Conta' (Agrupamento
de Escolas D. Sancho II, Alijó),
que pretende auxiliar a economia de pequenos agricultores,
ao registar os gastos e proveitos
das atividades agrícolas; e `Help
People (Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa), que visa ajudar pessoas que vivem isoladas,
reunindo contactos de emergência e para tarefas auxiliares
simples. Foi ainda escolhida
pelo público a `Cook Wizard', solução do Agrupamento de Escolas de Nelas que sugere. receitas
organizadas por tipo de refeição,
nível de dificuldade e tempo de
execução, considerando ainda
os ingredientes que o utilizador

O número de aplicações em
competição duplicou em relação
ao ano passado_ Nesta edição
participaram 1200 alunos de 67
escolas

tem disponíveis em casa.
O Apps for Good, uma iniciativa do CDI Portugal apoiada por
várias entidades e empresas, entre as quais a APDC, pretende
alcançar em 2017 as ioo escolas. Este programa, que replica
o que foi lançado em Inglaterra
em 2009 pela CDI Internacional,
visa alterar os modelos educativos atuais. Objetivo: criar uma
consciência de cidadania ativa
e responsabilidade social desde
a juventude, aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma
aprendizagem partilhada, e criar
competências pessoais de iniciativa e criatividade. Afinal, serão
os jovens que vão construir o
amanhã.
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Início do ano letivo sem problemas nas nossas escolas
Santo Tirso parece não fugir à
regra: este ano vai haver "normalidade" no arranque do ano
letivo, não obstante, a diminuição das 'verbas disponíveis
que, ao que apuramos, vão ser
menores nos agrupamentos de
escolas do concelho. A D. Dinis,
por exemplo, verá o seu financiamento
substancialmente
reduzido, mas aqui diretamente relacionado com o final das
obras que ali ocorreram. Ou
seja, a escola está pronta e por
isso não necessitará de tanto
dinheiro para funcionar como
precisou no ano letivo passado.
A Tomaz Pelayo também terá
menos verbas, o que, principalmente na sua sede, obrigará de
novo, por exemplo, a que não
haja aquecimento durante o
Inverno. As queixas dos alunos
vão por isso certamente agravar-se neste âmbito. Quanto às
escolas particulares com contrato de associação, o INA é uma
das 39 afetadas e já começou a
despedir pessoal. O NOTÍCIAS
DE SANTO TIRSO apurou que
são os professores mais velhos
os que estão a ser "convidados"
a sair e que, neste caso, não se
aceitaram novas matrículas,
como em muitos dos outros
estabelecimentos de ensino do
género.
"DE VOLTA
AO PÚBLICO"
A Federação Nacional de Professores diz que faltam auxiliares de ação educativa nas escolas, pelo que, a ser verdade, este
ano o problema não estará na
colocação dos professores, mas
sim na dos funcionários. O agrupamento de escolas de D. Dinis
já fez deslocar funcionários de
outras escolas para a sua sede,
não resolvendo o problema
mas antes adiando-o. Apesar de
tudo, a D. Dinis anuncia que tem
aberto um concurso para a contratação de um psicólogo.
Ao contrário do ano letivo transato, este ano nenhuma escola
fechará portas no nosso concelho. lima boa notícia para os
pais.
"CALENDÁRIO"
O início das aulas na Tomaz

Pelayo ocorrerá no próximo
dia nove de setembro com a
receção dos alunos dos cursos
profissionais no auditório daquela escola. Os primeiros a
serem apresentados são os do
10.9 ano às 9.30 horas. Às 10.30
horas é a vez dos estudantes do
119 serem atendidos. Seguem-se às 11.30 horas os alunos do
129 ano. Mais tarde, às 12.30
horas -os alunos do segundo
ano do curso vocacional serão
introduzidos.

No dia 14 de setembro os encarregados de educação dos alunos
do primeiro ciclo (19/29/39/49
ano) serão acolhidos nas respetivas escolas EB1/11 do agrupamento às 18.30 horas.
Já no dia 15 de setembro os
alunos serão recebidos na Polivalente da Escola Básica de
Santo Tirso. Os primeiros serão
os do 59 e 69 ano. Seguem-se
os alunos dos terceiros ciclo às
12.00 horas. Nesse mesmo dia
os estudantes remanescentes

do 39 ciclo serão apresentados
a partir das 10.00 horas. Os primeiros serão os do 7º ano. Seguem-se os do 89 ano às 11.00
horas e os do 99 às 14.00 horas.
Quanto aos alunos do secundário dos cursos científico-humanísticos, estes começarão
por ser apresentados às 15.00
horas com os estudantes do 10°
ano. Mais tarde é a vez dos do
11°/12° às 16.00 horas, terminando o dia de apresentações
às 19.00 horas com a apresen-

tação dos do EFA (Educação e
Formação de Adultos)
O NOTÍCIAS DE SANTO TIRSO
apurou que no agrupamento de
escolas D. Dinis a apresentação
dos alunos na escola secundária homónima, na escola de
Agrela e Vale do Leça, na EB1/J1
Campinhos-Agrela, EB1/JI Cantim-Reguenga, EB1 Igreja-Guimarei, EB1/JI Parada-Carreira,
EB1/JI S. José-Refojos, EB1/J1
Arcozelo-Água Longa não sucederá antes de 15 de setembro.
"AMIANTO"
As escolas públicas sob gestão
da autarquia tirsense já não
têm amianto. Em boa hora o
NOTÍCIAS DE SANTO TIRSO
lembrou ao presidente da Câmara que este era um problema
de saúde pública e este não tardou em resolvê-lo. Falta agora
retirar aquela substância cancerígena das escolas tuteladas
pelo ministério da Educação: a
São Rosendo, em Santo Tirso e
a D. Afonso Henriques, em Vila
das Aves. •

Aplicação
inter-escolas
O ano letivo que começa
em setembro traz uma novidade - o projeto - Apps
For Good, uma iniciativa
promovida pela Organização Não Governamental
"CDI" que tem o apoio da
Direção-Geral da Educação
e que pretende envolver
100 escolas em Portugal.
Com esta aplicação, os alunos, em trabalho de equipa,
identificarão
problemas
sociais com os quais se
deparam no seu dia a dia
e desenvolverão soluções,
através de uma plataforma
desenvolvida para dispositivos móveis e tablets. As
equipas serão apoiadas por
professores de qualquer
área disciplinar, promovendo assim o envolvimento
com a comunidade. •
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As melhores Apps for Good são reveladas a 13 de setembro. Mas antes disso vão a
votos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Sapo Tek Online

Data Publicação:

01/09/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b67051d

01-09-2016
18:47
As melhores Apps for Good são reveladas a 13 de setembro. Mas antes disso vão a votos
O concurso Apps for Good regressou este ano com o mesmo objetivo: encontrar aplicações com
potencial para ajudar a resolver problemas do dia-a-dia de forma criativa. E já tem 20 propostas
escolhidas.
Partilhar
Partilhar
Partilhar
Pin it
No próximo dia 13 de setembro os promotores da iniciativa vão revelar aquelas que foram
consideradas as melhores propostas das 20 selecionadas, em três vertentes diferentes. Ao todo serão
sete distinções, uma delas atribuída com base nos votos dos internautas.
No Apps for Good participam alunos e professores, reunidos em equipas para trabalharem num projeto
específico que se transforma no veículo para aprender a desenvolver tecnologia. Foi criado com o
objetivo de contribuir para orientar o ensino da tecnologia para a resolução de problemas.
A iniciativa nasceu no Reino Unido em 2011 pela mão do CDI, uma ONG que tem como lema
Transformando Vidas através da Tecnologia, e integra anualmente mais de 24.000 alunos.
Em Portugal, no ano letivo de 2015/16 contou com a participação de mais de 60 escolas que
conceberam mais de 100 propostas de aplicações. O evento final terá as 20 propostas selecionadas
nos Encontros Regionais de julho que contaram com a presença de mais de 600 alunos e 120
professores.
O concurso teve uma edição piloto no ano passado, que envolveu 17 escolas públicas nacionais
Partilhar
Partilhar
Partilhar
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Quais serão as melhores "Apps for Good"?

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Impulso Positivo Online

Data Publicação:

27/07/2016

URL: http://www.impulsopositivo.com/content/quais-serao-melhores-apps-good

Enviado por lrodrigues em Qua, 27/07/2016 - 11:18
Dia 13 de Setembro, às 16h00, a Fundação Calouste Gulbenkian, recebe o Evento Final Apps for Good
onde serão selecionadas as 3 melhores propostas de aplicações do Apps for Good 2015/2016.
São ideias de aplicações criadas por alunos de escolas, colégios, centros da juventude, clubes de
informática, entre outros, entre os 10 e os 18 anos, que juntamente com os seus professores
trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia através da criação
de apps para smartphones ou tablets.
Para além dos 3 primeiros prémios existirá uma distinção para a melhor participação feminina e o
público poderá votar online na sua equipa favorita de 1 a 12 de setembro.
O Apps For Good é um projeto nascido no Reino Unido em 2011 e que integra anualmente mais de
24.000 alunos. Pretende atrair os jovens para a tecnologia através das suas motivações e criatividade.
Em Portugal o ano letivo de 2015/16 contou com a participação de mais de 60 escolas que
conceberam mais de 100 propostas de aplicações. O Evento final terá as 20 propostas selecionadas
nos Encontros Regionais de julho que contaram com a presença de mais de 600 alunos e 120
professores.
Registe aqui a sua presença.
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Apps for Good 15/16: final a 13 de setembro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

APDC Online

Data Publicação:

26/07/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ffeae93

Serão escolhidas as 3 melhores apps entre as 20 selecionadas
2016-07-26 12:48:00
A edição Apps for Good deste ano, iniciativa do CDI que vida premiar ideias inovadoras de jovens do
ensino básico e secundário, está em curso. Já foram selecionados os 20 projetos finais, de onde vão
sair as três melhores aplicações desenvolvidas no ano letivo 2015/2016. Os vencedores serão
anunciados a 13 de setembro.
Esta será a segunda edição do Apps for Good em Portugal, que tem como objetivo estimular e
capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem. Neste âmbito, disponibiliza aos jovens o acesso às
mais recentes e inovadoras soluções, orientando-os no desenvolvimento de competências tecnológicas
e estimulando a criação das suas próprias aplicações.
Integrado no programa curricular em escolas do Reino Unido, onde o projeto tem origem, o Apps for
Good disponibiliza ainda aos jovens uma plataforma online, a partir da qual os alunos têm a
possibilidade de interagir com profissionais como designers, programadores e empresários, que
voluntariamente partilham o seu conhecimento e orientam no desenvolvimento de ideias
empreendedoras. Pretende-se atingir cerca de 150 escolas e seis mil alunos em três anos.
O Apps for Good Portugal é liderado pelo CDI Portugal, uma organização não governamental criada em
2013, com uma metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de inclusão e inovação social
através da utilização da tecnologia. Conta com parceiros como a Microsoft, Fundação PT, Fundação
EDP, PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados e nesta iniciativa tem o apoio da Direção-Geral da
Educação, sendo financiadores a Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft e parceiros institucionais a
Associação Nacional de Professores de Informática e a APDC.
À fase final do Apps for Good chegaram um total de 20 projetos, dos quais serão escolhidas as três
melhores ideias desenvolvidas no ano letivo que agora terminou. Estas serão anunciadas a 13 de
setembro, num encontro a realizar na Fundação Calouste Gulbenkian. Para além dos 3 primeiros
prémios existirá uma distinção para a melhor participação feminina e o público poderá votar online na
sua equipa favorita de 1 a 12 de setembro.
Conheça as 20 propostas que chegaram à fase final:
.Amigos do GAAF - Agrupamento de Escolas Amadora Oeste: uma app para difundir pedidos de ajuda,
no campo de atuação dos Gabinetes de Apoio Social Escolar. Vem angariar voluntários (Amigos do
GAAF) e lançar sms's de apelo à doação de qualquer bem perante os casos específicos que surjam.
.Cook Wizards - Agrupamento de Escolas de Nelas: "O que querem comer hoje?" - Já muitos de nós
ouviram esta expressão. A aplicação Cook Wizard vem desta forma ajudar a resolver este problema,
fazendo sugestões de receitas por tipo de refeição, nível de dificuldade, tempo de execução, etc.,
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tendo como base aquilo que temos armazenado na nossa despensa e/ou frigorífico. Trata-se de uma
aplicação inovadora integrando uma despensa virtual, um leitor de código de barras, entre outras
tecnologias, para todos possam fazer uma refeição à medida daquilo que temos e não daquilo que
precisamos, porque pensamos que todos podem ser um "COOK WIZARD".
.FQ9 - Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro: Uma app funcional, apelativa e dinâmica para
auxiliar os alunos do 9º ano a estudar Físico-Química. Tem turoriais explicativos dos conteúdos do
programa e a resolução de qualquer parâmetro das fórmulas. Estimula o interesse e fomenta a
motivação dos alunos para aprender os conteúdos desta disciplina.
.Agro Conta - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó: Com o objetivo de auxiliar a economia de
pequenos agricultores, esta App regista os gastos realizados nas atividades agrícolas e os proveitos,
de forma a verificar a viabilidade da exploração.
.OGTA - Instituto Profissional dos Transportes: Esta app surge como resposta às necessidades de uma
instituição particular de solidariedade social - IPSS local, no âmbito da gestão e organização dos seus
horários no transporte de crianças (recolha e entrega). Pretende melhorar a qualidade da prestação de
serviços e rentabilizar os recursos da instituição no âmbito dos transportes de beneficiários.
.Save Energy Now - Agrupamento de Escolas de Nelas: A aplicação SAVE ENERGY NOW, tem com
principal objetivo fazer com que os utilizadores façam uma gestão consciente do telemóvel e desta
forma gastar menos energia, logo fazer menos carregamentos, menos poluição. Assim o utilizador ao
fazer menos carregamentos ao longo da semana ou do mês ganha pontos, pontos esses que podem
ser trocados por lâmpadas LED, redução da conta da eletricidade, etc., mediante um acordo com uma
prestadora de serviços energéticos, obviamente.
.Help People - Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa: É uma ferramenta para a ajudar as pessoas a
ultrapassar as dificuldades associadas à vida em montes ou aldeias isoladas. Tem uma navegação
simples e intuitiva; reúne contactos de emergência e contactos para efetuar tarefas simples do dia-adia como encomendar o pão, chamar um táxi ou pedir os medicamentos à farmácia local. O acesso é
gratuito.
.Enoturismo Douro - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó: Uma App com foco no enoturismo,
exclusivamente no Douro, pelo aumento do turismo aqui verificado. De uma forma funcional e grátis,
as pessoas terão reunidas todas as informações necessárias para satisfazer as suas necessidades.
.24H SOS - Agrupamento de Escolas de Nun'Álvares: Criada para resolver um problema e facilitar a
pesquisa por profissionais que realizam serviços ao domicílio.
. Animalling - Agrupamento de Escolas de Sátão: Animalling pretende diminuir o número de animais
abandonados, promovendo a sinalização, guarda e sua adoção. Foi desenvolvida para a comunidade
local e funcionará com a colaboração do canil intermunicipal e um veterinário local.
.Drive Safe - Agrupamento de Escolas da Batalha: Uma app simples e intuitiva que serve de apoio a
quem pretende conduzir após a ingestão de bebidas alcoólicas. Através do registo de peso e altura, e
de outros dados relevantes, o utilizador pode selecionar o tipo de bebidas consumidas e a Drive Safe
efetua o cálculo do seu grau de alcoolémia. O acesso a esta informação, permite contribuir para a
prevenção de acidentes, evitando a circulação de condutores com excesso de álcool.
.Kids Care - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó: Uma App de ajuda a babysitters ou a crianças
que vão ter um irmão. Fornece todas as informações sobre o desenvolvimento e a saúde das crianças
e disponibiliza possíveis atividades para momentos de babysitting.
. EBSSA Amiga dos Animais - Agrupamento de Escolas de Santo António: Queremos incentivar as
pessoas a serem mais solidárias e a estarem despertas para a necessidade de protegerem os animais
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abandonados. Foi por isso que desenvolvemos especificamente esta app para apoiar uma associação
local - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados da Moita - e os seus voluntários.
.School Assist - Agrupamento de Escolas de Fajões: A app que vai revolucionar a maneira como o
aluno interage com a escola. Garantimos que os conteúdos publicados pela escola consigam ter um
maior impacto, mais rápido e mais imediato junto da comunidade escolar.
.Biblioteca Mágica - Agrupamento de Escolas Eça de Queirós: A Mágeca ou Biblioteca Mágica é uma
app diferente, que facilita o acesso à biblioteca escolar de forma segura, organizada e rápida.
. The Dropper - Agrupamento de Escolas de Sátão: Dropper é uma aplicação criada para resolver o
problema da escassez de água, principalmente no verão.
.Fire Tracker Help - Agrupamento de Escolas da Batalha: Fire Tracker Help vem ajudar no combate
aos fogos ao disponibilizar informações relativas ao posicionamento dos carros de combate.
.Team Call - Escola Secundária de São Pedro da Cova: Team Call facilita ao treinador a organização de
dados sobre os seus atletas e respetivos treinos, bem como as convocatórias.
.Intelligent Elderly - Agrupamento de Escolas da Batalha: A Intelligent Elderly consiste numa app de
apoio ao desenvolvimento do trabalho de auxiliares e enfermeiros em lar de idosos ou outras
instituições similares. Com esta App os auxiliares e enfermeiros terão de forma rápida e eficaz acesso
a todo o processo dos utentes nos seus dispositivos móveis. A App permitirá, com recurso a um
interface user-friendly, entre outros, registar e consultar todos os procedimentos, como por exemplo,
a toma de medicamentos, atos médicos entre outros.
.Go Trilho - Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca: Uma aplicação para viajantes! Go Trilho
utiliza o geoposicionamento para acionar a voz do guia virtual explicando cada zona de interesse de
um trilho, em várias línguas.
Inscreva-se no evento onse serão anunciados os vencedores
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-evento-final-apps-for-good-20152016-26748605800
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Finalistas da Apps for Good são já conhecidos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i9 Magazine Online

Data Publicação:

09/07/2016

URL: http://portal.i9magazine.pt/finalistas-da-apps-for-good-sao-ja-conhecidos/

9 Julho, 2016 8:00
São já conhecidas as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016,
que irão concorrer na final nacional do Apps For Good, a 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
Foi durante os Encontros Regionais Apps For Good, que se realizaram nos passados dias 27 e 28 de
junho, na Escola Secundária D. Dinis em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto,
que o CDI Portugal deu a conhecer as aplicações finalistas.
O universo de cerca de 100 aplicações desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino
secundário, apresentadas a júri, inclui aplicações que demonstram "bem a preocupação e interesse
dos jovens pelas causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável", explica
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal. Acrescenta ainda que "o tipo de aplicações
submetidas a competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas
causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável."
A maioria das aplicações destina-se às áreas da educação, responsabilidade social, animal e saúde.
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
Reduzir a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, bem como criar competências
pessoais de iniciativa e criatividade, fundamentais num mundo em permanente evolução, são os
objetivos da Apps for Good. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI - Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC - Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP - Automóvel Club de Portugal e SIVA.
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Finalistas da Apps for Good são já conhecidos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i9 Magazine Online

Data Publicação:

09/07/2016

URL: http://portal.i9magazine.pt/finalistas-da-apps-for-good-sao-ja-conhecidos/

9 Julho, 2016 8:00
São já conhecidas as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016,
que irão concorrer na final nacional do Apps For Good, a 13 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
Foi durante os Encontros Regionais Apps For Good, que se realizaram nos passados dias 27 e 28 de
junho, na Escola Secundária D. Dinis em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto,
que o CDI Portugal deu a conhecer as aplicações finalistas.
O universo de cerca de 100 aplicações desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino
secundário, apresentadas a júri, inclui aplicações que demonstram "bem a preocupação e interesse
dos jovens pelas causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável", explica
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal. Acrescenta ainda que "o tipo de aplicações
submetidas a competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas
causas sociais e pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável."
A maioria das aplicações destina-se às áreas da educação, responsabilidade social, animal e saúde.
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
Reduzir a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, bem como criar competências
pessoais de iniciativa e criatividade, fundamentais num mundo em permanente evolução, são os
objetivos da Apps for Good. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI - Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC - Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP - Automóvel Club de Portugal e SIVA.
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ID: 65234950

08-07-2016

Tiragem: 28000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,29 x 31,73 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

alunos da escola de
Sto antónio no barreiro

Estudantes
criam app que
ajuda portadores
de deficiência

Foi criada a pensar
nas pessoas que têm
dificuldade de comunicação,
especialmente jovens e adultos
com autismo, portadores de
trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
Foi desenvolvida pelos alunos
da Escola Básica e Secundária de
Santo António, no Barreiro, e venceu o prémio ‘1ª Melhor App’ da
iniciativa do CDI intitulada ‘Apps
for Good 2014/2015’, e representou Portugal nos ‘Final Awards’ em
Londres, a 20 de junho.
A aplicação EBSSA+Especial é
uma aplicação móvel criada a pensar nas pessoas que têm dificuldade de comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo,
portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral.
“A solução proposta por esta
aplicação baseia-se em imagens
organizadas por temas às quais estas pessoas podem recorrer para se
expressar e inclui um jogo didático,
dados sobre os cuidados de saúde
de cada utilizador e contactos de
emergência”, informa a organização da intitulada ‘Apps for Good’.
Para João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, “o trabalho
desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe
em Portugal e do sucesso do Apps
for Good no cumprimento dos seus
objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para
transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se
inserem.”
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ID: 65188046

07-07-2016

Tiragem: 15000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,40 x 34,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Leitores

Alunos de
informática
da Batalha
em destaque
na Apps for Good
No passado dia 27 de junho, o
Agrupamento de Escolas da Batalha
(AEB) participou no evento regional
(Centro-Sul) da iniciativa Apps For
Good https://www.a
ppsforgood.org/). Esta iniciativa é
organizada pelo CDI
(http://cdi.org.pt/encontrosregionais-apps-for-good-1516/) em
parceria com a Direção Geral de
Educação. Este evento teve como
objetivo selecionar dez Apps
(aplicações para dispositivos
móveis) que estarão na fase final
desta iniciativa no início do próximo
ano letivo. Foram apresentados a
concurso 34 projetos (equipas) de
escolas das zonas Centro e Sul do
País. O Agrupamento de Escolas da
Batalha apresentou-se a concurso
com quatro projetos desenvolvidos
por alunos do Curso de Informática
(TGPSI) do agrupamento e
acompanhados pelos professores
Marco Neves e Paulo Reis. Cada
equipa era constituída por dois
elementos e os projetos
apresentados a concurso pelo AEB
foram FireTracker, CityTripy,
DriveSafe e Intelligent Elderly.
Numa primeira fase todos os
projetos estiveram expostos num
espaço comum - designado de
Market Place - onde os elementos do
júri puderam livremente questionar
e interagir com as equipas,
colocando questões e, inclusive,
dando opiniões e sugestões
relativamente aos projetos em
competição.Os elementos do júri são
representantes dos patrocinadores
desta iniciativa, nomeadamente
empresas como a Microsoft, SAP,
REN, Siemens, BLIP, ESRI, SIVA,
entre outras, e entidades como a
Fundação EDP, Direção Geral de
Educação, ANPRI, APDC, entre
outras. Este contacto com o mundo
das empresas e a possibilidade de
trocarem ideias e opiniões
relativamente aos seus projetos
constituiu uma oportunidade única
para os alunos. Dos 34 projetos
presentes no MarketPlace, 22 foram
selecionados pelo júri para avançar
para a fase seguinte, para o que se
designa de "pitch", tendo os quatro
projetos do AEB sido selecionados
para essa fase. O "pitch" é o
momento em que as equipas têm
que fazer a defesa pública do seu
projeto perante o júri e o público.
Cada equipa teve apenas três
minutos exatos para fazer a
apresentação/defesa do seu projeto.
Após o "pitch" o júri voltou a reunir
para selecionar as dez apps/projetos
que estarão presentes no evento
final, em setembro, juntamente
outras dez seleccionadas na zona
norte. Desta deliberação saiu o
fantástico resultado de três Apps
construídas por alunos do AEB no

Top 10. Os projetos escolhidos
foram: FireTracker, DriveSafe e
Intelligent Elderly. Esta distinção
constitui um motivo de orgulho
para o agrupamento, mas
sobretudo de enorme satisfação
para os alunos que, depois de um
dia cheio de fortes emoções e em
que demonstraram a qualidade do
que fazem e a "coragem" de

participar e defender o seu trabalho
publicamente, viram as suas Apps
selecionadas entre os 34 projetos. A
eles se deve reconhecer todo o
empenho, trabalho e dedicação que
lhes permitiram obter este
resultado. Os alunos que
participaram neste evento foram
Miguel Figueiredo, António
Joaquim, Rodrigo Cerejo, Rodrigo

Bagagem, Luís Bento, Luís
Monteiro, Bruno Adão e Carlos
Fonseca. Em setembro lá estarão,
uma vez mais, para representar o
AEB e o Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informática (TGPSI).
Esta é mais uma prova do acerto da
aposta que o AEB vem fazendo no
envolvimento dos seus alunos em

projetos/iniciativas (nacionais e
internacionais) em que eles se
sentem motivados e sentem que
podem colocar em prática todas as
suas capacidades e competências. O
resultado tem sido,
invariavelmente, a demonstração de
todas as suas potencialidades e de
todo o seu enorme potencial.
Jorge Pereira, subdiretor
Texto escrito de acordo com a nova
ortografia
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Leitores

Alunos de
informática
da Batalha
em destaque
na Apps for Good
No passado dia 27 de junho, o
Agrupamento de Escolas da Batalha
(AEB) participou no evento regional
(Centro-Sul) da iniciativa Apps For
Good https://www.a
ppsforgood.org/). Esta iniciativa é
organizada pelo CDI
(http://cdi.org.pt/encontrosregionais-apps-for-good-1516/) em
parceria com a Direção Geral de
Educação. Este evento teve como
objetivo selecionar dez Apps
(aplicações para dispositivos
móveis) que estarão na fase final
desta iniciativa no início do próximo
ano letivo. Foram apresentados a
concurso 34 projetos (equipas) de
escolas das zonas Centro e Sul do
País. O Agrupamento de Escolas da
Batalha apresentou-se a concurso
com quatro projetos desenvolvidos
por alunos do Curso de Informática
(TGPSI) do agrupamento e
acompanhados pelos professores
Marco Neves e Paulo Reis. Cada
equipa era constituída por dois
elementos e os projetos
apresentados a concurso pelo AEB
foram FireTracker, CityTripy,
DriveSafe e Intelligent Elderly.
Numa primeira fase todos os
projetos estiveram expostos num
espaço comum - designado de
Market Place - onde os elementos do
júri puderam livremente questionar
e interagir com as equipas,
colocando questões e, inclusive,
dando opiniões e sugestões
relativamente aos projetos em
competição.Os elementos do júri são
representantes dos patrocinadores
desta iniciativa, nomeadamente
empresas como a Microsoft, SAP,
REN, Siemens, BLIP, ESRI, SIVA,
entre outras, e entidades como a
Fundação EDP, Direção Geral de
Educação, ANPRI, APDC, entre
outras. Este contacto com o mundo
das empresas e a possibilidade de
trocarem ideias e opiniões
relativamente aos seus projetos
constituiu uma oportunidade única
para os alunos. Dos 34 projetos
presentes no MarketPlace, 22 foram
selecionados pelo júri para avançar
para a fase seguinte, para o que se
designa de "pitch", tendo os quatro
projetos do AEB sido selecionados
para essa fase. O "pitch" é o
momento em que as equipas têm
que fazer a defesa pública do seu
projeto perante o júri e o público.
Cada equipa teve apenas três
minutos exatos para fazer a
apresentação/defesa do seu projeto.
Após o "pitch" o júri voltou a reunir
para selecionar as dez apps/projetos
que estarão presentes no evento
final, em setembro, juntamente
outras dez seleccionadas na zona
norte. Desta deliberação saiu o
fantástico resultado de três Apps
construídas por alunos do AEB no

Top 10. Os projetos escolhidos
foram: FireTracker, DriveSafe e
Intelligent Elderly. Esta distinção
constitui um motivo de orgulho
para o agrupamento, mas
sobretudo de enorme satisfação
para os alunos que, depois de um
dia cheio de fortes emoções e em
que demonstraram a qualidade do
que fazem e a "coragem" de

participar e defender o seu trabalho
publicamente, viram as suas Apps
selecionadas entre os 34 projetos. A
eles se deve reconhecer todo o
empenho, trabalho e dedicação que
lhes permitiram obter este
resultado. Os alunos que
participaram neste evento foram
Miguel Figueiredo, António
Joaquim, Rodrigo Cerejo, Rodrigo

Bagagem, Luís Bento, Luís
Monteiro, Bruno Adão e Carlos
Fonseca. Em setembro lá estarão,
uma vez mais, para representar o
AEB e o Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informática (TGPSI).
Esta é mais uma prova do acerto da
aposta que o AEB vem fazendo no
envolvimento dos seus alunos em

projetos/iniciativas (nacionais e
internacionais) em que eles se
sentem motivados e sentem que
podem colocar em prática todas as
suas capacidades e competências. O
resultado tem sido,
invariavelmente, a demonstração de
todas as suas potencialidades e de
todo o seu enorme potencial.
Jorge Pereira, subdiretor
Texto escrito de acordo com a nova
ortografia
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Jovens portugueses criam app para facilitar a comunicação
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Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

07/07/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=203b3e43

A aplicação EBSSA+Especial tem como objetivo prestar apoio a jovens e adultos com dificuldades de
comunicação
Desenvolvida por estudantes da Escola Básica e Secundária de Santo António, no Barreiro, a
EBSSA+Especial é uma aplicação móvel que tem como objetivo ajudar pessoas com dificuldades de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de Trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A aplicação recorre a imagens para ajudar os utilizadores a expressarem-se. Na app podem ser
encontrados, também, dados sobre os cuidados de saúde mais adequados a cada utilizador e contatos
de emergência.
A aplicação venceu o prémio "Melhor App" da iniciativa do Apps For Good 2014/15, uma iniciativa da
ONG CDI, que usa a tecnologia para estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa. Os jovens que
desenvolveram a app tiveram a oportunidade de representar Portugal na Final Awards em Londres.
Para João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem."
A EBSSA+Especial está disponível para smartphones e tablets que utilizem o sistema operativo
Android.
07.07.2016 às 11h03
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ALIJÓ

Escola D. Sancho II com três
aplicações na final de concurso
p DR
Catarina Matias
z A Escola Básica e Secundária D. Sancho II, em
Alijó, viu três das suas aplicações selecionadas entre
64, no concurso regional
“Apps For Good”, que decorreu no Porto, no dia 28
de junho, integrando assim o top 10 das escolhidas
para concorrer na final, a
realizar em setembro, em
Lisboa.
Com a seleção da “Agroconta”, que permite fazer o
registo de propriedades e
o controlo dos gastos dos
trabalhos agrícolas, da
“Enoturismo”, que fornece informações turísticas

sobre o Douro, e da “Kids2Care”, que oferece dicas,
cuidados e atividades destinadas às crianças, a escola
passa a ser aquela que levará
um maior número de aplicações à final. A instituição concorreu ainda com
“All With The Band”, “Celebrate”, “Fire Help”, “My
Day Audio Recorder” e
“Pet4All”.
“Os nossos alunos eram
dos mais novos em competição e, mais uma vez,
foram grandes na concretização, na qualidade e na
forma responsável e empenhada de como defenderam
a sua participação”, disseram os professores Carla e

António Mansilha, tecendo
agradecimentos aos estudantes envolvidos no projeto, à Câmara Municipal de
Alijó e aos pais e encarregados de educação, pelo apoio
e disponibilidade demonstrados.
Para estes professores,
o trabalho em função da
importância do desenvolvimento das novas competências do séc. XXI, continua. “Estamos certos de
que, para estes alunos, os
conhecimentos adquiridos
vão certamente ser-lhes
muito úteis no futuro e,
por isso, todas as horas de
trabalho valeram a pena”,
concluíram.

zAPLICAÇÃO "ENOTURISMO DOURO" FOI UMA DAS SELECIONADAS
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Já são conhecidos finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

01/07/2016

Meio:

Blog TecheNet
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2087d072

Já são conhecidos os 20 finalistas da competição nacional Apps for Good que envolveu alunos do 2º
ciclo e do ensino secundário um pouco por todo o país. Ao todo, foram apresentadas à competição
organizada pelo CDI Portugal, 100 apps desenvolvidas pelos estudantes.
O CDI Portugal apresenta as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good
2015/2016, que irão concorrer na final nacional do Apps For Good, a decorrer a 13 de setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Nos passados dias 27 e 28 de junho, o CDI realizou os Encontros Regionais Apps For Good, na Escola
Secundária D. Dinis em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto, para seleção das 20
aplicações finalistas.
Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016O universo de cerca de 100 aplicações
desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino secundário, de norte a sul do país,
apresentadas a júri, inclui aplicações dedicadas às mais variadas áreas. No entanto, a maioria das
aplicações submetidas destina-se às áreas da Educação (27%), Responsabilidade Social (11%),
Animal (8%) e Saúde (7%).
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, adianta que “o tipo de aplicações submetidas a
competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável.”
Foram ainda submetidas aplicações destinadas às áreas de Economia (6%), Cultura (5%), Lifestyle
(5%), Nutrição (5%), Turismo (5%), Segurança (4%), Sustentabilidade (3%), Puericultura (3%),
Organizacional (2%), Natureza (2%), Atividade Física (2%), Moda (1%), Media (1%), IT (1%) e
Idiomas (1%).
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
Amigos do GAAF , Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
FQ9 , Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro
OGTA , Instituto Profissional dos Transportes
Help People , Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
24H SOS , Agrupamento de Escolas de Nun'Álvares
Drive Safe , Agrupamento de Escolas da Batalha
EBSSA Amiga dos Animais , Agrupamento de Escolas de Santo António
Biblioteca Mágica , Agrupamento de Escolas Eça de Queirós
Fire Tracker Help , Agrupamento de Escolas da Batalha
Intelligent Elderly , Agrupamento de Escolas da Batalha
Cook Wisards , Agrupamento de Escolas de Nelas
Agro Conta , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
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Save Energy Now , Agrupamento de Escolas de Nelas
Enoturismo Douro , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
Animalling , Agrupamento de Escolas de Sátão
Kids Care , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
School Assist , Agrupamento de Escolas de Fajões
The Dropper , Agrupamento de Escolas de Sátão
Team Call , Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
Go Trilho , Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Os membros do júri:
, António Silva , Direção-Geral da Educação
, Luís Jerónimo e António Miguel , Fundação Calouste Gulbenkian
, Elizabeth Shipeio , Microsoft
, Cláudia Matias e Bruno Pereira , SAP
, Ana Gato e Patrícia Ferreira , ANPRI
, Bruno Pocinho e Silva , REN
, Dora Miranda , DNS
, Samantha Esteves e Beatriz Salvador , SIEMENS
, Anna Sophia Meneses , SRS Advogados
, Sónia Moura, Fernando Correia, Fernando Cardoso e Nelson Silva , NOKIA
, Mafalda Moraes , ACP
, Sara Vilaça , BIT Sonae
, Wendeline Feltz , Edulog
, Rui Borges , BLIP
, Joana Marques e Álvaro Monteiro , Farfetch
, Frederico Miguel Santos e Daniel João Freitas , PT

A iniciativa Apps for Good, do CDI, contribui para redução da desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI , Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC , Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP , Automóvel Club de Portugal e SIVA.
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Já são conhecidos finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Blog TecheNet

Data Publicação:

01/07/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2087d072

Já são conhecidos os 20 finalistas da competição nacional Apps for Good que envolveu alunos do 2º
ciclo e do ensino secundário um pouco por todo o país. Ao todo, foram apresentadas à competição
organizada pelo CDI Portugal, 100 apps desenvolvidas pelos estudantes.
O CDI Portugal apresenta as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good
2015/2016, que irão concorrer na final nacional do Apps For Good, a decorrer a 13 de setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Nos passados dias 27 e 28 de junho, o CDI realizou os Encontros Regionais Apps For Good, na Escola
Secundária D. Dinis em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto, para seleção das 20
aplicações finalistas.
Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016O universo de cerca de 100 aplicações
desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino secundário, de norte a sul do país,
apresentadas a júri, inclui aplicações dedicadas às mais variadas áreas. No entanto, a maioria das
aplicações submetidas destina-se às áreas da Educação (27%), Responsabilidade Social (11%),
Animal (8%) e Saúde (7%).
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, adianta que “o tipo de aplicações submetidas a
competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável.”
Foram ainda submetidas aplicações destinadas às áreas de Economia (6%), Cultura (5%), Lifestyle
(5%), Nutrição (5%), Turismo (5%), Segurança (4%), Sustentabilidade (3%), Puericultura (3%),
Organizacional (2%), Natureza (2%), Atividade Física (2%), Moda (1%), Media (1%), IT (1%) e
Idiomas (1%).
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
Amigos do GAAF , Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
FQ9 , Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro
OGTA , Instituto Profissional dos Transportes
Help People , Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
24H SOS , Agrupamento de Escolas de Nun'Álvares
Drive Safe , Agrupamento de Escolas da Batalha
EBSSA Amiga dos Animais , Agrupamento de Escolas de Santo António
Biblioteca Mágica , Agrupamento de Escolas Eça de Queirós
Fire Tracker Help , Agrupamento de Escolas da Batalha
Intelligent Elderly , Agrupamento de Escolas da Batalha
Cook Wisards , Agrupamento de Escolas de Nelas
Agro Conta , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
Save Energy Now , Agrupamento de Escolas de Nelas
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Enoturismo Douro , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
Animalling , Agrupamento de Escolas de Sátão
Kids Care , Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
School Assist , Agrupamento de Escolas de Fajões
The Dropper , Agrupamento de Escolas de Sátão
Team Call , Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
Go Trilho , Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Os membros do júri:
, António Silva , Direção-Geral da Educação
, Luís Jerónimo e António Miguel , Fundação Calouste Gulbenkian
, Elizabeth Shipeio , Microsoft
, Cláudia Matias e Bruno Pereira , SAP
, Ana Gato e Patrícia Ferreira , ANPRI
, Bruno Pocinho e Silva , REN
, Dora Miranda , DNS
, Samantha Esteves e Beatriz Salvador , SIEMENS
, Anna Sophia Meneses , SRS Advogados
, Sónia Moura, Fernando Correia, Fernando Cardoso e Nelson Silva , NOKIA
, Mafalda Moraes , ACP
, Sara Vilaça , BIT Sonae
, Wendeline Feltz , Edulog
, Rui Borges , BLIP
, Joana Marques e Álvaro Monteiro , Farfetch
, Frederico Miguel Santos e Daniel João Freitas , PT

A iniciativa Apps for Good, do CDI, contribui para redução da desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI , Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC , Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP , Automóvel Club de Portugal e SIVA.
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O CDI Portugal apresentou as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good
2015/2016, que irão concorrer na final nacional, a 13 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa.
Os Encontros Regionais Apps For Good, decorreram a 27 e 28 de junho, na Escola Secundária D. Dinis
em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto, para seleção das 20 aplicações
finalistas.
O universo de cerca de 100 aplicações desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino
secundário, de norte a sul do país, apresentadas a júri, inclui aplicações dedicadas às mais variadas
áreas. No entanto, a maioria das aplicações submetidas destina-se às áreas da Educação (27%),
Responsabilidade Social (11%), Animal (8%) e Saúde (7%).
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, adianta que "o tipo de aplicações submetidas a
competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável."
Foram ainda submetidas aplicações destinadas às áreas de Economia (6%), Cultura (5%), Lifestyle
(5%), Nutrição (5%), Turismo (5%), Segurança (4%), Sustentabilidade (3%), Puericultura (3%),
Organizacional (2%), Natureza (2%), Atividade Física (2%), Moda (1%), Media (1%), IT (1%) e
Idiomas (1%).
A iniciativa Apps for Good, do CDI, contribui para redução da desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI - Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC - Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP - Automóvel Club de Portugal e SIVA.
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
. Amigos do GAAF - Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
. FQ9 - Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro
. OGTA - Instituto Profissional dos Transportes
. Help People - Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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. 24H SOS - Agrupamento de Escolas de Nun'Álvares
. Drive Safe - Agrupamento de Escolas da Batalha
. EBSSA Amiga dos Animais - Agrupamento de Escolas de Santo António
. Biblioteca Mágica - Agrupamento de Escolas Eça de Queirós
. Fire Tracker Help - Agrupamento de Escolas da Batalha
. Intelligent Elderly - Agrupamento de Escolas da Batalha
. Cook Wisards - Agrupamento de Escolas de Nelas
. Agro Conta - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. Save Energy Now - Agrupamento de Escolas de Nelas
. Enoturismo Douro - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. Animalling - Agrupamento de Escolas de Sátão
. Kids Care - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. School Assist - Agrupamento de Escolas de Fajões
. The Dropper - Agrupamento de Escolas de Sátão
. Team Call - Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
. Go Trilho - Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Apps for Good, CDI Portugal
Selecionadas as 20 melhores Apps for Good 2015/2016 added by webEditor on Julho 1, 2016
View all posts by webEditor ?
Julho 1, 2016
webEditor
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Selecionadas as 20 melhores Apps for Good 2015/2016

Tipo Meio:

Internet

Meio:

iPress Journal Online

Data Publicação:

01/07/2016

URL: http://www.ipressjournal.pt/selecionadas-as-20-melhores-apps-for-good-20152016/

O CDI Portugal apresentou as 20 aplicações finalistas da Competição Nacional do Apps for Good
2015/2016, que irão concorrer na final nacional, a 13 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa.
Os Encontros Regionais Apps For Good, decorreram a 27 e 28 de junho, na Escola Secundária D. Dinis
em Lisboa e na Escola Secundária Carolina Michaëlis no Porto, para seleção das 20 aplicações
finalistas.
O universo de cerca de 100 aplicações desenvolvidas por alunos de escolas do 2º ciclo ao ensino
secundário, de norte a sul do país, apresentadas a júri, inclui aplicações dedicadas às mais variadas
áreas. No entanto, a maioria das aplicações submetidas destina-se às áreas da Educação (27%),
Responsabilidade Social (11%), Animal (8%) e Saúde (7%).
João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, adianta que "o tipo de aplicações submetidas a
competição nesta edição demonstra bem a preocupação e interesse dos jovens pelas causas sociais e
pela criação de uma sociedade mais cívica e sustentável."
Foram ainda submetidas aplicações destinadas às áreas de Economia (6%), Cultura (5%), Lifestyle
(5%), Nutrição (5%), Turismo (5%), Segurança (4%), Sustentabilidade (3%), Puericultura (3%),
Organizacional (2%), Natureza (2%), Atividade Física (2%), Moda (1%), Media (1%), IT (1%) e
Idiomas (1%).
A iniciativa Apps for Good, do CDI, contribui para redução da desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução. A adesão à iniciativa tem vindo a aumentar, tendo duplicado na última
edição o número de aplicações em competição.
O Apps For Good tem como parceiros a Direção-Geral da Educação, Microsoft, Fundação Calouste
Gulbenkian, SAP, ANPRI - Associação Nacional de Professores de Infomática, APDC - Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, REN, Blip, ESRI Portugal, Siemens, Educom,
ACP - Automóvel Club de Portugal e SIVA.
O júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, selecionou
as 20 melhores aplicações, finalistas da Competição Nacional do Apps for Good 2015/2016:
. Amigos do GAAF - Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
. FQ9 - Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro
. OGTA - Instituto Profissional dos Transportes
. Help People - Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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. 24H SOS - Agrupamento de Escolas de Nun'Álvares
. Drive Safe - Agrupamento de Escolas da Batalha
. EBSSA Amiga dos Animais - Agrupamento de Escolas de Santo António
. Biblioteca Mágica - Agrupamento de Escolas Eça de Queirós
. Fire Tracker Help - Agrupamento de Escolas da Batalha
. Intelligent Elderly - Agrupamento de Escolas da Batalha
. Cook Wisards - Agrupamento de Escolas de Nelas
. Agro Conta - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. Save Energy Now - Agrupamento de Escolas de Nelas
. Enoturismo Douro - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. Animalling - Agrupamento de Escolas de Sátão
. Kids Care - Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó
. School Assist - Agrupamento de Escolas de Fajões
. The Dropper - Agrupamento de Escolas de Sátão
. Team Call - Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova
. Go Trilho - Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Apps for Good, CDI Portugal
Selecionadas as 20 melhores Apps for Good 2015/2016 added by webEditor on Julho 1, 2016
View all posts by webEditor ?
Julho 1, 2016
webEditor
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Área: 25,50 x 13,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Alunos com três
aplicações na final
de concurso nacional
m Entre os dez melhores projetos encontramse os de três de alunos
do AEB, resultado que
mais nenhum agrupamento ou escola conseguiu atingir
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas do Agrupamento de
Escolas da Batalha (AEB)
qualificaram três das quatro APP (aplicações para
dispositivos móveis) que

apresentaram na fase regional centro-sul do concurso “APPS For Good”, que
decorreu no dia 27 de junho
em Lisboa.
Os estudantes vencedores, em grupos de dois, vão
participar na próxima fase
do concurso, organizada
pelo CDI Portugal, em parceria com a Direção Geral
de Educação, que decorre
em setembro e conta com a
apresentação de trabalhos
da região norte.
O resultado merece relevo dado que entre os melhores 10, três são de alu-

nos do AEB, o que mais
nenhum agrupamento ou
escola conseguiu atingir.
É ainda mais significativo
pelo facto de dois alunos
terem necessidades educativas especiais.
A concurso foram apresentados 34 projetos (equipas) de escolas das zonas
centro e sul do País. Os alunos do curso de informática do AEB foram acompanhados pelos professores
Marco Neves e Paulo Reis
e apresentaram os projetos
FireTracker, DriveSafe, Intelligent Elderly (apurados)

p Os oito alunos participantes na fase regional
e CityTripy.
Numa primeira fase, todos estiveram expostos num
espaço comum - designado
de Market Place - onde os
elementos do júri (de organizações como Microsoft,
SAP, REN, Siemens, BLIP,
ESRI, SIVA, Fundação EDP,
Direção Geral de Educação,
ANPRI ou APDC) puderam
questionar e interagir com
as equipas, e, inclusive, dar
opiniões e sugestões relativamente aos projetos em

competição.
Dos 34 projetos presentes no Market Place, 22 (incluindo os quatro do AEB)
foram selecionados para a
fase seguinte, o “pitch”, momento em que as equipas
têm que fazer a defesa pública do seu projeto perante
o júri e o público. Após o
“pitch”, foram selecionadas
10 APP/projetos que estarão
presentes na final, juntamente com outras 10 selecionadas na zona norte.

O curso de informática
do AEB tem desenvolvido
um trabalho com impacto
nacional e internacional,
nomeadamente através do
programa Erasmus+, com
excelentes resultados obtidos pelos alunos.
Na fase regional deste
concurso participaram Miguel Figueiredo, António Joaquim, Rodrigo Cerejo, Rodrigo Bagagem, Luís Bento,
Luís Monteiro, Bruno Adão
e Carlos Fonseca.
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Área: 25,50 x 13,55 cm²
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Corte: 1 de 2

Alunos com três
aplicações na final
de concurso nacional
m Entre os dez melhores projetos encontramse os de três de alunos
do AEB, resultado que
mais nenhum agrupamento ou escola conseguiu atingir
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas do Agrupamento de
Escolas da Batalha (AEB)
qualificaram três das quatro APP (aplicações para
dispositivos móveis) que

apresentaram na fase regional centro-sul do concurso “APPS For Good”, que
decorreu no dia 27 de junho
em Lisboa.
Os estudantes vencedores, em grupos de dois, vão
participar na próxima fase
do concurso, organizada
pelo CDI Portugal, em parceria com a Direção Geral
de Educação, que decorre
em setembro e conta com a
apresentação de trabalhos
da região norte.
O resultado merece relevo dado que entre os melhores 10, três são de alu-

nos do AEB, o que mais
nenhum agrupamento ou
escola conseguiu atingir.
É ainda mais significativo
pelo facto de dois alunos
terem necessidades educativas especiais.
A concurso foram apresentados 34 projetos (equipas) de escolas das zonas
centro e sul do País. Os alunos do curso de informática do AEB foram acompanhados pelos professores
Marco Neves e Paulo Reis
e apresentaram os projetos
FireTracker, DriveSafe, Intelligent Elderly (apurados)

p Os oito alunos participantes na fase regional
e CityTripy.
Numa primeira fase, todos estiveram expostos num
espaço comum - designado
de Market Place - onde os
elementos do júri (de organizações como Microsoft,
SAP, REN, Siemens, BLIP,
ESRI, SIVA, Fundação EDP,
Direção Geral de Educação,
ANPRI ou APDC) puderam
questionar e interagir com
as equipas, e, inclusive, dar
opiniões e sugestões relativamente aos projetos em

competição.
Dos 34 projetos presentes no Market Place, 22 (incluindo os quatro do AEB)
foram selecionados para a
fase seguinte, o “pitch”, momento em que as equipas
têm que fazer a defesa pública do seu projeto perante
o júri e o público. Após o
“pitch”, foram selecionadas
10 APP/projetos que estarão
presentes na final, juntamente com outras 10 selecionadas na zona norte.

O curso de informática
do AEB tem desenvolvido
um trabalho com impacto
nacional e internacional,
nomeadamente através do
programa Erasmus+, com
excelentes resultados obtidos pelos alunos.
Na fase regional deste
concurso participaram Miguel Figueiredo, António Joaquim, Rodrigo Cerejo, Rodrigo Bagagem, Luís Bento,
Luís Monteiro, Bruno Adão
e Carlos Fonseca.
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App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

28/06/2016

Meio:

VoiceBox Online

Autores:

João Gata

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aae1b002

comunicado de imprensa:
A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI,"Apps for Good
2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho.
A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem."
O Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover
a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução.
Relacionado
Tue, 28 Jun 2016 18:33:08 +0200
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Apps for Good previne abandono escolar e promove criatividade
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Internet
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i9 Magazine Online

Data Publicação:

24/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8bd52292

24 Junho, 2016 10:16
As dez melhores aplicações dos Encontros Regionais da competição nacional do Apps for Good
2015/2016, que vão competir na final nacional do Apps For Good, em setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, vão ser seleccionadas pelo CID Portugal.
Realizados na Escola Secundária D. Dinis, em Lisboa, e na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no
Porto, os Encontros Regionais Apps For Good vão reunir mais de 300 alunos e 80 professores da
equipa da Direção-Geral da Educação, para a apresentação de cerca de 100 aplicações desenvolvidas
por equipas de alunos e professores de 70 escolas de norte a sul do país.
O Apps for Good é um concurso educacional que contribui para redução da desmotivação pela escola
e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade
fundamentais num mundo em permanente evolução.
Um júri, composto por representantes dos parceiros da edição 2015/2016 do Apps For Good, vai
selecionar as dez melhores aplicações em cada um dos encontros, que vão decorrer a 27 de junho, em
Lisboa, e a 28 no Porto, apurando as 20 que vão competir na final, a realizar em setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal,"o Apps for Good contribui para uma alteração
dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania
ativa e responsabilidade social desde a juventude". Pretendem, com a dinamização da iniciativa,
"aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas e motivar uma aprendizagem partilhada."
A adesão tem vindo a crescer, tendo duplicado o número de candidaturas em competição,
comparativamente à edição anterior. Tal como no ano passado, a iniciativa conta com um prémio
especial da Siemens que visa distinguir as melhores Apps propostas e desenvolvidas por equipas
femininas. Através desta iniciativa, a empresa ambiciona ajudar a promover a engenharia no feminino
no País.
Aqui pode consultar o Story Maps das aplicações em competição na final nacional do Apps for Good
2015/2016.
Os Encontros Regionais Apps For Good têm entrada gratuita mas estão limitados ao espaço existente.
Assim, pode registar a sua presença no Encontro Regional Norte e no Encontro Regional Centro-Sul.
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Jovens lusos criam app para portadores de deficiência
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INCLUSO Online

Data Publicação:

23/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=92342221

A aplicação EBSSA+ Especial foi criada por estudantes da Escola Básica e Secundária de Santo
António, no Barreiro, para ajudar portadores de deficiência com dificuldades de comunicação e venceu
o primeiro prémio do concurso nacional App for Good. A aplicação foi pensada para auxiliar jovens
com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral a expressarem-se
através de imagens, que aqui se encontram organizadas por temas. O software também inclui um
jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde dos utilizadores e contactos de emergência. "O
trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é
prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do concurso Apps for Good"
que pretende "estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para
transformar o mundo", diz João Baracho, diretor-executivo da organização CDI Portugal, que apoia o
desenvolvimento de tecnologia para o desenvolvimento de uma vida ativa. A aplicação venceu o
prémio "Melhor App" da iniciativa nacional Apps For Good 2014/2015, promovida pela CDI, e
representou Portugal na final internacional do mesmo concurso, que decorreu em Londres no dia 20
de junho. Fonte: Boas Notícias por indicação de Livresco
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Quando lhes falaram na
possibilidade de criarem
uma aplicação móvel, os
alunos da Escola Secundária
de Santo António. no Barreiro. pensaram nos colegas
com necessidades especiais
(autistas. portadores de trissomia 21 e até vítimas de
acidente vascular cerebral)
que tinham dificuldade em
comunicar. Decidiram que
fariam uma app com imagens, organizadas por temas (sentidos, quem sou

eu, etc.), que lhes permitissem expressar-se. A
aplicação, que está desde
esta semana na loja da Google, foi a vencedora do projecto Apps for Good, promovido pela CDI Portugal com
o apoio da Direcção-Geral
da Educação e dirigido a escolas TEIP. em Territórios
Educativos de Intervenção
Prioritária. No próximo ano,
dará um novo salto: haverá
uma plataforma para as
equipas apresentarem as
apps a empresas. sc
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Encontros Regionais do projeto Apps for Good 2015/2016
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ERTE Online

Data Publicação:

22/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38cb0648

22.06.16
Terão lugar nos dias 27 de junho, em Lisboa, e 28 do mesmo mês, no Porto, os Encontros Regionais
do projeto Apps for Good 2015/2016. Estes eventos visam a seleção das aplicações que vão competir
na final nacional.
Os Encontros Regionais Apps For Good serão realizados na Escola Secundária D. Dinis, em Lisboa, e
na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no Porto, e contam reunir mais de 300 alunos e 80
professores, para a apresentação de cerca de 100 aplicações desenvolvidas por equipas de alunos e
professores de 70 escolas de norte a sul do país.
Um júri irá selecionar as 10 melhores aplicações em cada um dos encontros, apurando as 20
melhores aplicações que vão competir na final, a realizar em Setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian.
Esta é uma iniciativa do CDI Portugal em parceria com a Direção-Geral da Educação. O Apps for Good
é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido que iniciou em 2010. Para além de
desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem criativa que permitem aos
alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos que podem fazer a
diferença para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470 escolas e 23 mil
estudantes de todo o Reino Unido.
As aplicações em competição na final nacional do Apps for Good 2015/2016 estão disponíveis através
do Story Maps.
Mais Informações disponíveis em
CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org
CDI Portugal: www.cdi.org.pt
Facebook CDI Portugal: www.facebook.com/cdiportugal
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App portuguesa em competição internacional - High-Tech Girl
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Internet
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21/06/2016

Meio:

Blog High-Tech Girl

Autores:

Mariza Figueiredo

URL: http://hightechgirlblog.com/2016/06/app-portuguesa-competicao-internacional/

É uma aplicação criada por estudantes do Barreiro, todas raparigas. Já começa bem. E foi escolhida
como a melhor na iniciativa Apps for Good. Representará Portugal na competição final, em Londres.
A app chama-se EBSSA+Especial e foi desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação. É o caso dos jovens e adultos com autismo, dos portadores de trissomia 21 e das
vítimas de acidente vascular cerebral.
A aplicação reúne imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas podem recorrer para se
expressar. Inclui ainda um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada utilizador e
contactos de emergência.
Luana Tavares, Isabel Mosso, Keila Santos, Vera Almeida, Nélida Tavares e Daniela Silvino são alunas
do 12º Ano da Escola Básica e Secundária de Santo António, no Barreiro. E provaram que há talento
tecnológico em Portugal. Talento no feminino! Quem as leva a Londres é a CDI Portugal. Esta é uma
organização não-governamental que visa a inclusão e a inovação social através da utilização da
tecnologia.
Apps for Good é uma organização que percebeu que o sistema educativo tradicional está a desperdiçar
talentos e quer mudar este cenário. E tem objetivos claros: aumentar o interesse dos jovens pelas
áreas tecnológicas, levá-los a acreditar que são capazes de lançar projetos próprios e que podem
transformar a comunidade em que vivem (e até o mundo) com aquilo que criam.
Os meus parabéns a todos: Às jovens estudantes, a quem as apoia aqui e ao projeto maior que toca
num ponto sensível - a necessidade de aproximar escolas e tecnologia.
More from my site
Gostar disto:
Gosto Carregando...
Tue, 21 Jun 2016 10:00:41 +0200
Mariza Figueiredo
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Boas Notícias - Jovens lusos criam app para portadores de deficiência
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Boas Notícias Online

Data Publicação:

21/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d864ea39

A aplicação EBSSA+ Especial foi criada por estudantes da Escola Básica e Secundária de Santo
António, no Barreiro, para ajudar portadores de deficiência com dificuldades de comunicação e venceu
o primeiro prémio do concurso nacional App for Good. A aplicação foi pensada para auxiliar jovens
com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral a expressarem-se
através de imagens, que aqui se encontram organizadas por temas. O software também inclui um
jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde dos utilizadores e contactos de emergência. "O
trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é
prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do concurso Apps for Good"
que pretende "estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para
transformar o mundo", diz João Baracho, diretor-executivo da organização CDI Portugal, que apoia o
desenvolvimento de tecnologia para o desenvolvimento de uma vida ativa. A aplicação venceu o
prémio "Melhor App" da iniciativa nacional Apps For Good 2014/2015, promovida pela CDI, e
representou Portugal na final internacional do mesmo concurso, que decorreu em Londres no dia 20
de Junho.
Terça-feira, 21 de Junho de 2016
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Aplicação desenvolvida por estudantes do Barreiro ajuda portadores de deficiência
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Internet
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Angelini Online

Data Publicação:

20/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59b9848c

20/06/2016
A representar Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho, esta aplicação foi
desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldades de comunicação, nomeadamente jovens e
adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral.
A solução apresentada pela EBSSA+Especial baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais
estas pessoas podem recorrer para se expressar. Para além disto, a app inclui um jogo didático, dados
sobre os cuidados de Saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, “o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem.”
A iniciativa Apps for Good visa mobilizar pessoas e transformar comunidades através das Tecnologias
de Informação e Comunicação, além de promover uma maior cidadania e qualidade de vida. Além
disto, pretende para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando-os para
uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola, criando competências pessoais
de iniciativa e criatividade.

Fonte texto e imagem: News Farma
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A567

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

PCD Online

Data Publicação:

20/06/2016

URL: http://www.pcd.pt/noticias/ver.php?id=12778

no dia 20 de Junho de 2016
A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio “1ª Melhor App” da iniciativa do CDI, “Apps for Good
2014/2015”, representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho.
A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, “o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem.”
O Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover
a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução.

Mais Informações:
CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org
CDI Portugal: www.cdi.org.pt
Facebook CDI Portugal: www.facebook.com/cdiportugal

Sobre o Apps for Good
O Apps for Good é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido que iniciou em 2010.
Para além de desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem criativa que
permitem aos alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos que podem

Página 567

fazer a diferença para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470 escolas e
23 mil estudantes de todo o Reino Unido. Para 2014/15 pretende-se atingir o número de mil centros e
50 mil estudantes. Em 2013 ganhou o prémio Mundial da Google para a melhor aplicação social.

Sobre o CDI Portugal
O CDI é uma organização não-governamental fundada no Brasil, em 1995, por Rodrigo Baggio com a
missão de mobilizar pessoas e transformar comunidades através das Tecnologias de Informação e
Comunicação para uma maior cidadania e qualidade de vida. Em 2013 é fundado o CDI Portugal, com
uma metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de inclusão e inovação social através da
utilização da tecnologia. Em Portugal o CDI conta com parceiros como a Microsoft, Fundação PT,
Fundação EDP, PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados.
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A569

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Shopping Spirit Online

Data Publicação:

19/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2835ad2f

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good
2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho.
A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem."
O Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover
a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução.

2016-06-19T17:42:42+00:00
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A570

App para portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Tornado Online

Data Publicação:

18/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3df86d67

Parabéns aos alunos da escola pública

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, venceu o prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good
2014/2015", e vai representar Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de Junho.
App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Trata-se de uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objectivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem."

2016-06-18T11:23:51+01:00
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A571

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência | Atlas da
Saúde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atlas da Saúde Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc52e1a5

Sexta, 17 Junho, 2016 - 13:56
A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral.
A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola
Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem."
O Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover
a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo
em permanente evolução.
A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good
2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho.
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A572

Estudantes desenvolvem app para portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

BIT Magazine Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.bit.pt/estudantes-app-portadores-deficiencia/

Ana Rita Guerra, 17 de Junho de 2016, 20:00
A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vai representar Portugal nos Final Awards da competição “Apps for Good”, na
próxima semana.
A final decorre em Londres e terá a participação da app para portadores de deficiência desenvolvida
pelos estudantes portugueses, que venceram o prémio “1ª Melhor App” da iniciativa do CDI, Apps for
Good.
A EBSSA+Especial foi desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de comunicação,
especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente
vascular cerebral.
A solução proposta por esta app baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas
pessoas podem recorrer para se expressarem, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de
saúde de cada utilizador e contactos de emergência.
“O trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é
prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no
cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial
da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem”,
sublinha João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
O Apps for Good, dizem os organizadores, contribui para uma alteração dos modelos educativos no
sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde
a juventude. É também uma forma de aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
“motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente
abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num
mundo em permanente evolução”, acrescenta o CDI.

Lea más en http://www.bit.pt/estudantes-app-portadores-deficiencia/#0j51V9dP7UgztoTe.99
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A573

App criada por estudantes representa Portugal em Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Briefing Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6afb2500

sexta, 17 junho 2016 12:33
A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro e vencedora do prémio "1.ª Melhor App" no Apps for Good 2014/2015 da CDI, vai
representar Portugal nos Final Awards, em Londres.
A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral (AVC).
A solução baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais os utilizadores podem recorrer
para se expressar, e inclui ainda um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada um e
contactos de emergência.
"O trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é
prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no
cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial
da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem",
comenta o diretor executivo da CDI Portugal, João Baracho.
A gala dos Final Awards realiza-se na próxima segunda-feira, 20 de junho.
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A574

Fibra - App criada por estudantes representa Portugal em Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Fibra Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ba77392

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro e vencedora do prémio "1.ª Melhor App" no Apps for Good 2014/2015 da CDI, vai
representar Portugal nos Final Awards, em Londres. A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel,
desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de comunicação, especialmente jovens e
adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral (AVC). A
solução baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais os utilizadores podem recorrer para
se expressar, e inclui ainda um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada um e
contactos de emergência. "O trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de
Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso
do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e
aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas
quais se inserem", comenta o diretor executivo da CDI Portugal, João Baracho. A gala dos Final
Awards realiza-se na próxima segunda-feira, 20 de junho. Este endereço de email está protegido
contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. Vídeo [embedded content]
sexta, 17 junho 2016 15:50
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A575

App criada por estudantes nos Final Awards em Londres

Tipo Meio:

Internet

Meio:

iPress Journal Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=982b72f5

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida por alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António
no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good 2014/2015",
representa Portugal a 20 de junho, nos Final Awards em Londres. A EBSSA+Especial é uma aplicação
móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas com dificuldade de comunicação, especialmente jovens e
adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral. A solução
proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas
podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de
cada utilizador e contactos de emergência. Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o
trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é
prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no
cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial
da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem." O
Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a
criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O projeto
contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para
uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono
escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em
permanente evolução. App criada por estudantes nos Final Awards em Londres added by webEditor on
Junho 17, 2016 View all posts by webEditor ?
Junho 17, 2016
webEditor
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A576

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência - Leak

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Leak Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e0eb6242

Patricia Fonseca Posted on Sexta-feira, Junho 17, 2016 2:35 pmJunho 17, 2016 2k Diga aos seus
amigos... A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de
Santo António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good
2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho. A
EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm dificuldade de
comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de
acidente vascular cerebral. A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas
por temas, às quais estas pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo didático, dados
sobre os cuidados de saúde de cada utilizador e contactos de emergência. Para João Baracho, Diretor
Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de
Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso
do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e
aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas
quais se inserem." O Apps for Good contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no
sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde
a juventude. O projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas
tecnológicas, motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e
consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade
fundamentais num Mundo em permanente evolução.
Sexta-feira, Junho 17, 2016 2:35 pm
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A577

App EBSSA+Especial representa Portugal nos Final Awards

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Marketeer Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://marketeer.pt/2016/06/17/app-ebssaespecial-representa-portugal-em-londres/

17/06/2016 Notícias Alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro são os
responsáveis pelo desenvolvimento da aplicação móvel que vai representar Portugal na fase final
global da iniciativa Apps for Good. Depois de terem vencido o prémio "1ª Melhor App" da iniciativa
Apps for Good 2014/2015 em Portugal, promovida pelo CDI, a aplicação vai rumar a Londres, já no
próximo dia 20. A EBSSA+Especial é uma aplicação que tem como objectivo ajudar portadores de
deficiência a comunicar. Pensada para jovens e adultos com autismo, trissomia 21 ou vítimas de
acidente vascular cerebral, entre outros, a aplicação recorre a imagens para ajudar os utilizadores a
expressarem-se. Na app podem ser encontrados também dados sobre os cuidados de saúde de cada
utilizador e contactos de emergência. João Barracho, director executivo do CDI Portugal, considera
que o trabalho desenvolvido pelos alunos é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal . O mesmo responsável afirma ainda, em comunicado, que a EBSSA+Especial é prova
também do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objectivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem . O Apps for Good é um projecto, a nível
internacional, que incentiva os jovens a interessarem-se pela tecnologia e a criarem aplicações que
façam o bem. Recomendar

Página 577

A578

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

PT Jornal Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5663eb8

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio '1ª Melhor App' da iniciativa do CDI, 'Apps for Good
2014/2015', representa Portugal nos Final Awards em Londres, no dia 20 de junho. A EBSSA+Especial
é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm [.] Nas Notícias App criada por
estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência Por António Henriques 17 Junho 2016 - 11:42
3 Partilhas Partilhar Tweetar Partilhar no WhatsApp Partilhar E-mail A aplicação EBSSA+Especial,
desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro, vencedora do
prémio '1ª Melhor App' da iniciativa do CDI, 'Apps for Good 2014/2015', representa Portugal nos Final
Awards em Londres, no dia 20 de junho. A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a
pensar nas pessoas que têm dificuldade de comunicação, especialmente jovens e adultos com
autismo, portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral. A solução proposta por
esta aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas podem recorrer
para se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada utilizador e
contactos de emergência. Para João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal, "o trabalho
desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do
potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos
seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia
para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem." O Apps for Good
contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de uma
consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O projeto contribui
igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma
aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar,
criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num mundo em permanente
evolução. Tópicos:Deficiência, Fantástico Partilhar Tweetar Partilhar Share E-mail
2016-06-17T11:42:19+01:00
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A579

App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89753cfc

A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da iniciativa do CDI, "Apps for Good
2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no próximo dia 20 de junho MARCIA
LESSA A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas pessoas que têm
dificuldade de comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21
e vítimas de acidente vascular cerebral. A solução proposta por esta aplicação baseia-se em imagens,
organizadas por temas, às quais estas pessoas podem recorrer para se expressar, e inclui um jogo
didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada utilizador e contactos de emergência. Para João
Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e
Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem talento que existe em
Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de estimular e capacitar
jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em
particular, as comunidades nas quais se inserem." O Apps for Good contribui para uma alteração dos
modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania ativa e
responsabilidade social desde a juventude. O projeto contribui igualmente para aumentar o interesse
dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a
desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de
iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente evolução. O Apps for Good é um
movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido que iniciou em 2010. Para além de
desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem criativa que permitem aos
alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos que podem fazer a
diferença para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470 escolas e 23 mil
estudantes de todo o Reino Unido. Para 2014/15 pretende-se atingir o número de mil centros e 50 mil
estudantes. Em 2013 ganhou o prémio Mundial da Google para a melhor aplicação social. O CDI é uma
organização não-governamental fundada no Brasil, em 1995, por Rodrigo Baggio com a missão de
mobilizar pessoas e transformar comunidades através das Tecnologias de Informação e Comunicação
para uma maior cidadania e qualidade de vida. Em 2013 é fundado o CDI Portugal, com uma
metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de inclusão e inovação social através da utilização
da tecnologia. Em Portugal o CDI conta com parceiros como a Microsoft, Fundação PT, Fundação EDP,
PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados. Galeria
17 Junho 2016 |por VerPortugal
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Vital Health - Aplicação desenvolvida por estudantes do Barreiro ajuda portadores de
deficiência

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Vital Health Online

Data Publicação:

17/06/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9c203877

Desenvolvida por alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António, no Barreiro, a aplicação
EBSSA+Especial foi a vencedora do prémio "1.ª Melhor App" da iniciativa Apps for Good 2014/2015,
promovida pela organização não-governamental CDI. A representar Portugal nos Final Awards em
Londres, no próximo dia 20 de junho, esta aplicação foi desenvolvida a pensar nas pessoas que têm
dificuldades de comunicação, nomeadamente jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia
21 e vítimas de acidente vascular cerebral. A solução apresentada pela EBSSA+Especial baseia-se em
imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas podem recorrer para se expressar. Para além
disto, a app inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de Saúde de cada utilizador e contactos
de emergência. Para João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, "o trabalho desenvolvido pelos
alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do potencial do jovem
talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos seus objetivos de
estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o
mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem." A iniciativa Apps for Good visa
mobilizar pessoas e transformar comunidades através das Tecnologias de Informação e Comunicação,
adim de promover uma maior cidadania e qualidade de vida. Além disto, pretende para aumentar o
interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando-os para uma aprendizagem partilhada que
reduza a desmotivação pela escola, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade.
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App criada por estudantes portugueses ajuda portadores de deficiência

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17/06/2016

Meio:

Wintech Online

Autores:

João Carlos Fernandes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2de66fb

Escrito por João Fernandes a 17 Jun. 2016 A aplicação EBSSA+Especial, desenvolvida pelos alunos da
Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro, vencedora do prémio "1ª Melhor App" da
iniciativa do CDI, "Apps for Good 2014/2015", representa Portugal nos Final Awards em Londres, no
próximo dia 20 de junho. A EBSSA+Especial é uma aplicação móvel, desenvolvida a pensar nas
pessoas que têm dificuldade de comunicação, especialmente jovens e adultos com autismo,
portadores de trissomia 21 e vítimas de acidente vascular cerebral. A solução proposta por esta
aplicação baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas podem recorrer para
se expressar, e inclui um jogo didático, dados sobre os cuidados de saúde de cada utilizador e
contactos de emergência. Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, "o trabalho
desenvolvido pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santo António no Barreiro é prova do
potencial do jovem talento que existe em Portugal e do sucesso do Apps for Good no cumprimento dos
seus objetivos de estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia
para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se inserem." O Apps for Good
contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de uma
consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. O projeto contribui
igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando para uma
aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar,
criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente
evolução. Mais informações sobre este assunto podem ser encontradas em
http://www.appsforgood.org .
João Fernandes
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O DOMÍNIO DE TOPO DE PORTUGAL: .PT

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Pontos de Vista Online

Data Publicação:

22/05/2016

URL: http://pontosdevista.pt/2016/05/22/dominio-topo-portugal-pt/

A Associação DNS.PT foi edificada em 2013, comemorando este ano três anos de atividade. Que
balanço é possível perpetuar deste triénio de existência? Findo o primeiro triénio de atividade da
Associação DNS.PT, podemos fazer um balanço muito positivo e perspetivar o futuro num misto de
orgulho pelo trabalho desenvolvido e de vontade de fazer cada Inicio Empresas Destaques O DOMÍNIO
DE TOPO DE PORTUGAL: .PT EmpresasDestaquesInternacionalizaçãoNegóciosAtualidadeTIC's O
DOMÍNIO DE TOPO DE PORTUGAL: .PT A Associação DNS.PT, comemora três anos de vida, num
percurso que tem sido pautado pelo fomentar de vários projetos desenvolvidos com diversas entidades
parceiras. Sobre esta data, a Revista Pontos de Vista conversou com Luisa Lopes Gueifão, Presidente
do Conselho Diretivo da Associação DNS.PT. Saiba mais. 22/05/2016 4 Partilhar no Facebook Tweet
no Twitter A Associação DNS.PT foi edificada em 2013, comemorando este ano três anos de atividade.
Que balanço é possível perpetuar deste triénio de existência? Findo o primeiro triénio de atividade da
Associação DNS.PT, podemos fazer um balanço muito positivo e perspetivar o futuro num misto de
orgulho pelo trabalho desenvolvido e de vontade de fazer cada vez mais numa busca e crença em
tornar o .PT uma referência nacional e internacional pela sua gestão criteriosa, pela forma de fazer e
saber fazer, criar, inovar e pôr ao dispor da comunidade Internet nacional o resultado do nosso
trabalho, potenciando a sociedade do conhecimento, do digital e da inclusão social e económica de
todos os cidadãos e empresas. Ao longo destes três anos muitos devem ter sido os sucessos e êxitos
alcançados. Quais aqueles que considera de maior referência e que marcaram a dinâmica da marca no
mercado? Foram muitas as atividades, os projetos e as realizações que fizemos e apoiámos, não
querendo destacar uma em especial. Pelo impacto e abrangência, refiro o 3em1.pt, dedicado às
empresas e o sitestar.pt, dirigido aos estudantes, a certificação Integrada ISO9001 e ISO27001 que
garante a qualidade e a segurança da informação do .PT, mas aquilo que mais marcou estes três anos
foi o sucesso do modelo que foi implementado de gestão multisstakeholder e que recebeu dos nossos
associados, parceiros e público em geral um grande entusiasmo e atingiu a grande meta que nos
propúnhamos: potenciar o .PT como o Domínio de Portugal. 2015 fica marcado pelo crescimento do
.pt e pelo lançamento de novos serviços e iniciativas. Como avalia o crescimento do .pt e quais as
razões que encontra para este desenvolvimento? A gestão do .PT conheceu desde 2013 um enorme
impulso ao tornar-se numa entidade independente e cuja missão é focada no .PT. Tradicionalmente o
.PT foi gerido no âmbito da entidade que gere a rede académica, a NREN nacional- fccn, o que
implicava uma secundarização do seu papel. Com a autonomização e o modelo de gestão onde todos
os atores da comunidade Internet nacional estão envolvidos, porquanto são membros fundadores, foi
possível traçar um plano estratégico a 3 anos que passava pelo crescimento do .PT, a sua afirmação
nacional e internacional, a sustentabilidade financeira da Associação e uma aposta forte na missão de
contribuir para o desenvolvimento da Internet em Portugal, assente na prestação de um serviço de
qualidade, prosseguindo uma política de inovação e atualização tecnológicas, e garantindo a correta
gestão técnica, jurídica e administrativa do espaço de nomes sob o TLD .PT. Com o posicionamento da
nossa marca no mercado nacional e internacional, e as diversas iniciativas levadas a cabo nestes três
anos, foi possível ver os números crescer de forma sustentada, tendo o .PT atingindo
consecutivamente, nos últimos quadrimestres, um lugar no Top5 dos TLDs que mais cresceram na
Europa. Em três anos, quais foram os serviços e iniciativas lançadas e que foram fundamentais para a
marca? Como referi antes, foram muitas as atividades, os projetos e as realizações que fizemos e
apoiámos e que contribuíram decisivamente para o posicionamento do .PT como uma marca de
referência. De destacar, a iniciativa www.3em1.pt, à qual se associaram um conjunto de agentes de
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registo, registrars, de .pt. e que garante a atribuição, a quem crie uma empresa, associação ou
sucursal na hora, de um pacote de serviços gratuitos, pelo período de um ano, que inclui um domínio
registado sob .pt, uma ferramenta para desenvolvimento de um site, o respetivo alojamento técnico e
caixas de correio eletrónico. Esta iniciativa, que tem o apoio também do IRN - Instituto de Registos e
Notariados - Balcões Empresa na Hora, visa contribuir para a presença das nossas empresas na
Internet quer com sites de comércio eletrónico, quer com sites sem essa característica mas que sejam
uma presença das empresas on-line. Num estudo que o .PT efetuou em parceria com a ACEPI Associação da Economia Digital, pudemos constatar que apenas 30% das empresas portuguesas têm
uma presença online, o que significa que existe um caminho a percorrer e que é missão do .PT
potenciar essa evolução essencial ao desenvolvimento das empresas e da economia. Refiro ainda o
www.sitestar.pt, concurso efetuado em parceria com a DECO Jovem e que lançou o desafio aos jovens
das escolas básicas e secundárias para desenvolverem sites na Internet sob .PT, em várias categorias:
Saber e Ciência; Faz a Diferença; Jovens com Talento e Noticias na Escola e que já abrangeu, em 3
anos, mais de mil alunos, trezentos projetos a concurso e muitas, muitas ideias vencedoras de
qualidade. Muitas outras iniciativas como a www.mostradosautoresdesconhecidos.pt, efetuada em
parceria com a IGAC, a Internet week e Prémio Navegantes XXI com a ACEPI, o Banco de Bens
Doados ou o www.darereceber.pt com a Associação Entreajuda, o Concurso Apps for Good com a CDI
Portugal, a realização do Internet Governence Forum Portugal nestes três anos com a FCT,IP e a
ISOCP, são alguns dos exemplos. Considera o "Revela o teu .PT" o projeto de maior envergadura,
visto que convidaram os portugueses a retratar Portugal e os seus valores de identidade? Esta foi uma
forma da marca se envolver com a sociedade? Isso é fundamental para a DNS.PT? Não gostaria,
como referi, de destacar uma iniciativa ou projeto uma vez que são tantos que envolvem os cidadãos
e empresas. O projeto "Revela o teu .PT" foi um dos muitos que chamou a comunidade a fazer parte
do domínio de Portugal e a expressar o que o .PT tem de mais característico: a força, a paixão, a
confiança, a tradição, a segurança. Os portugueses souberam responder com criatividade e muita da
nossa presença da marca atualmente tem a imagem dos concorrentes a esse concurso. Aproveito para
agradecer a todos os que participaram. A língua portuguesa tem aproximadamente 280 milhões de
falantes, o português é a 5ª língua mais falada no mundo e a mais falada no hemisfério sul. De que
forma tem vindo a DNS.PT a promover ainda mais a língua portuguesa e como o tem realizado? A
língua portuguesa e a cooperação com os países de língua portuguesa é um tema que é para nós
muito importante para a presença deste nosso importante valor comum na Internet. Para além dos
Protocolos de colaboração bilateral que temos, desde há vários anos, com .ao (Angola), .cv (Cabo
verde), .gw (Guiné Bissau) e .st (São Tomé e Príncipe), em 2015 com a iniciativa do .PT, foi celebrada
em Lisboa a escritura de constituição de uma Associação dos Registries de Língua Portuguesa LusNIC, cuja missão central está focalizada nos seguintes princípios gerais: cooperar e partilhar
conhecimento nas áreas de intervenção dos ccTLD's em matérias técnicas e segurança, legais,
promoção e divulgação e desenvolvimento de políticas comuns; envidar ações conjuntas para
potenciar o crescimento sustentado dos domínios de Topo de língua portuguesa: .pt ; .br ; .ao; .cv;
.gw; .mz; .st; .tl;, promover e colaborar na defesa dos interesses do ccTLDs de língua portuguesa;
promover a utilização da língua e dos conteúdos portugueses na Internet. Com a primeira reunião já
em 2016 em São Tomé, a LusNIC levou a cabo uma conferência com a participação dos vários países
de língua portuguesa sobre a importância da presença na Internet em língua portuguesa e que foi um
sucesso. Mais informação em www.lusnic.org . De que forma pretende a marca continuar a contribuir
para o desenvolvimento da internet em Portugal de futuro? Este é o grande desiderato? O grande
desafio é manter um crescimento sustentado do domínio .PT, garantindo a sua fiabilidade e segurança
técnica, uma gestão rigorosa e criteriosa, e como resultado deste, na continuidade da gestão e dos
valores que nos pautaram nos primeiros três anos, pretendemos continuar e aprofundar a nossa
contribuição para o desenvolvimento da Internet em Portugal. Para além dos projetos iniciados no
primeiro triénio de atividade, e que são para continuar, temos muitos projetos para o futuro para
materializar esta missão, e que aliam o desenvolvimento da Internet com a segurança e confiança que
os utilizadores cada vez mais exigem. Um dos mais emblemáticos exemplos, e previsto para junho, é
um importante serviço efetuado em parceria com a ACEPI e a DECO, que visa promover a confiança
na utilização da Internet em Portugal. Além desse, que outros desafios e prioridades tem a marca?
Que mensagem lhe aprazaria deixar por esta efeméride? O .PT está muito vivo e por isso os desafios e
as perspetivas para o futuro são animadoras. A presença efetiva de todos os parceiros no nosso
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desenvolvimento e o apoio que nos têm dado e reconhecido na gestão que temos prosseguido levanos a acreditar que o .PT é já uma referência nacional e internacional e que todos, com a dedicação
que os colaboradores do .PT têm mostrado, podemos fazer crescer mais e consolidar com confiança. A
confiança é o nosso lema para o domínio de topo de Portugal: .PT FONTERevista Pontos de Vista
2016-05-22T09:00:02+00:00
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Apps que fazem a diferença

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

12/01/2016

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6661581e

Alunas do secundário criaram um software inclusivo e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional? Mas há outros exemplos que tentam mudar (ou
melhorar) o mundo Os mentores do concurso Apps for Good nunca entraram na escola básica e
secundária de Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam para os alunos deste território
educativo de intervenção prioritária, encravado entre dois bairros sociais. "Os sistemas de educação
tradicional estão a desperdiçar talento. Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de
ensino que os deixam mal preparados para o mundo real", lê-se no site da empresa que aposta nos
cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta foi uma das 16
secundárias escolhidas em Portugal para a internacionalização da ideia Apps for Good (só se fez por cá
e nos EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações que resolvem
problemas. Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida, Isabel, Kaila e Luana, com idades entre os 17 e os
21 anos, não tenham a noção da responsabilidade que lhes caiu no colo. Foram elas que, durante o
ano letivo passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e tablets,
com o apoio das professoras Sofia Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula Domingues, de Tecnologias
de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a Mais Especial, uma aplicação para os alunos com
necessidades especiais das seis escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos
do Centro Sul, onde apresentaram dezenas de vezes a App EBSSA + Especial. Um júri que andava
disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso ganharam o passaporte
para estarem na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final nacional, em setembro. Nessa cerimónia,
Isabel foi escolhida para subir ao palco e, em três minutos, mostrar o que a aplicação vale. Luana
repetiu o discurso em inglês. Explicaram que a construíram a pensar nos colegas do ensino especial,
digitalizando as imagens que já os ajudavam a comunicar, mas que, na verdade, a ferramenta pode
ser útil a qualquer pessoa que tenha dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem. O júri
atribuiu-lhes o primeiro prémio. E uma das empresas patrocinadoras ofereceu tablets a todas as
meninas, como recompensa por todo o esforço. Ainda hoje sorriem ao falar nesse momento. Agora
esperam pela oportunidade para irem a Inglaterra disputar o prémio internacional. Ajudar está, cada
vez mais, na ponta dos dedos 1 Alimentar com um toque O que é possível fazer com EUR0,40? Muito,
mostra a app ShareTheMeal lançada pela ONU. Um donativo deste valor é suficiente para alimentar
uma criança por dia. Até ao Natal, os utilizadores deverão garantir 20 mil refeições para crianças
refugiadas sírias. 2 Socorro instantâneo A app112 foi criada por um empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de pessoas surdas, com deficiência ou idosas. Basta carregar num botão e
é lançado um alerta dirigido a instituições ou familiares. 3 Quem vai ajudar hoje? Todos os dias a One
Today, criada pela Google, apresenta uma nova organização solidária aos utilizadores e pede-lhes 1
dólar. O donativo pode ser partilhado nas redes sociais para inspirar os amigos a fazerem o mesmo.
VM
12.01.2016 às 7h00
Luísa Oliveira
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Apps que fazem a diferença

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

12/01/2016

Meio:

Visão Online

Autores:

Luísa Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6661581e

Alunas do secundário criaram um software inclusivo e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional? Mas há outros exemplos que tentam mudar (ou
melhorar) o mundo Os mentores do concurso Apps for Good nunca entraram na escola básica e
secundária de Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam para os alunos deste território
educativo de intervenção prioritária, encravado entre dois bairros sociais. "Os sistemas de educação
tradicional estão a desperdiçar talento. Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de
ensino que os deixam mal preparados para o mundo real", lê-se no site da empresa que aposta nos
cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta foi uma das 16
secundárias escolhidas em Portugal para a internacionalização da ideia Apps for Good (só se fez por cá
e nos EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações que resolvem
problemas. Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida, Isabel, Kaila e Luana, com idades entre os 17 e os
21 anos, não tenham a noção da responsabilidade que lhes caiu no colo. Foram elas que, durante o
ano letivo passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e tablets,
com o apoio das professoras Sofia Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula Domingues, de Tecnologias
de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a Mais Especial, uma aplicação para os alunos com
necessidades especiais das seis escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos
do Centro Sul, onde apresentaram dezenas de vezes a App EBSSA + Especial. Um júri que andava
disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso ganharam o passaporte
para estarem na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final nacional, em setembro. Nessa cerimónia,
Isabel foi escolhida para subir ao palco e, em três minutos, mostrar o que a aplicação vale. Luana
repetiu o discurso em inglês. Explicaram que a construíram a pensar nos colegas do ensino especial,
digitalizando as imagens que já os ajudavam a comunicar, mas que, na verdade, a ferramenta pode
ser útil a qualquer pessoa que tenha dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem. O júri
atribuiu-lhes o primeiro prémio. E uma das empresas patrocinadoras ofereceu tablets a todas as
meninas, como recompensa por todo o esforço. Ainda hoje sorriem ao falar nesse momento. Agora
esperam pela oportunidade para irem a Inglaterra disputar o prémio internacional. Ajudar está, cada
vez mais, na ponta dos dedos 1 Alimentar com um toque O que é possível fazer com EUR0,40? Muito,
mostra a app ShareTheMeal lançada pela ONU. Um donativo deste valor é suficiente para alimentar
uma criança por dia. Até ao Natal, os utilizadores deverão garantir 20 mil refeições para crianças
refugiadas sírias. 2 Socorro instantâneo A app112 foi criada por um empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de pessoas surdas, com deficiência ou idosas. Basta carregar num botão e
é lançado um alerta dirigido a instituições ou familiares. 3 Quem vai ajudar hoje? Todos os dias a One
Today, criada pela Google, apresenta uma nova organização solidária aos utilizadores e pede-lhes 1
dólar. O donativo pode ser partilhado nas redes sociais para inspirar os amigos a fazerem o mesmo.
VM
12.01.2016 às 7h00
Luísa Oliveira
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Trimestral

Área: 18,00 x 24,50 cm²

Âmbito: Tecnologias de Infor.

Corte: 1 de 3

NEGÓCIOS
APPS FOR GOOD

CRIAR JOVENS
EMPREENDEDORES

TECNOLÓGICOS
As novas gerações digitais podem fazer a diferença.
Os resultados da primeira edição nacional do "Apps
for Good" mostram que é possível criar jovens
empreendedores tecnológicos. O resultado foi o
desenvolvimento de apps inovadoras, que contribuem
para melhorar o mundo.
Isabel Travessa Fr2t:-)s

de pessoas com dificuldades, apoiar
idosos em situações de fragilidade ou gerir eficazmente módulos
de disciplinas de cursos profissionais são exemplos de necessidades do dia-a-dia que, à partida,
nada têm em comum. Graças à
arte e engenho de alunos com
idades entre io e i8 anos, que
participaram na primeira iniciativa "Apps for Good" nacional,
foi possível juntar propostas tão
díspares. Estas soluções e muitas

FACILITAR A COMUNICAÇÃO

Márcia Lessa:CDI

mais estiveram na base da criação de aplicações móveis `ma.de
in Portugal'.
O `Apps for Good', lançado no
Reino Unido em 2010, para estimular o empreendedorismo e a
cidadania ativa, resultou da iniciativa do CDI, organização não-governamental presente em 15
países, incluindo Portugal. Hoje,
o projeto - que se assume como
um movimento educativo tecnológico - já está integrado no programa curricular nas escolas in-

'Apps For Good lançado no
Reino Unido em 2010, é uma
Iniciativa o que já aderiram
15 poises
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Melhor Aor
Prrmta

"EBESSA+ESPECIAL"
PARA COMUNICAR COM
CRIANÇAS AUTISTAS
É a app vencedora do 'Apps for
Good' deste ano. Foi concebida
por um grupo de alunos do
Agrupamento de Escolas de Santo
sabe►.

António, no Barreiro. Trata-se de
uma solução de comunicação
aumentativa e alternativa destinada
a pessoas com dificuldades em
comunicar, devido à presença
de alterações cognitivas, como
autismo, Síndrome de Down ou
acidente vascular cerebral. Pode

22 Melhor App
Premo

ser personalizada de acordo com
as características do utilizador.
O software foi desenvolvido com
recurso a imagens.

"SOS SÉNIOR": COMBATER
A MOBILIDADE REDUZIDA
Ficou em segundo lugar na iniciativa
e foi eleita a melhor pelo público.
Desenvolvida por um grupo de
alunos da Escola D. Sancho II,
de Alijó, esta app é dedicada a
todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância,
doenças crónicas e diminuição
das capacidades físicas e mentais.
Possibilita aos idosos acederem a
contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas
sobre a toma de medicamentos.

"O MEU CURSOTM: APRENDER
A GERIR MÓDULOS
INTEGRADOS
Conseguiu a terceira posição na
iniciativa nacional. Criada por
um grupo de alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa
Primo, na Amadora, esta aplicação
saber - hi tem como objetivo gerir melhor os
módulos integrados de disciplinas
de um curso profissional.•
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NEGÓCIOS
',PPS FOR GOOD

No evento final do primeira edição do 'Apps for Good foram anunciados os
vencedores de um projeto que envolveu 300 alunos de 16 escolas

glesas, abrangendo 23 mil alunos
e 68o escolas. Em 2013, ganhou o
prémio Mundial da Google para a
melhor aplicação social.
Em janeiro deste ano o programa chegou a Portugal a convite da Direção-geral de Educação,
sendo um projeto conjunto do
CDI Portugal e do `Apps for Good'
do Reino Unido. Esta primeira
edição envolveu cerca de 300 alunos dos ensinos básico e secundário, entre os io e os i8 anos,
32 professores e i6 escolas. No
decurso desta ação foram desenvolvidas 56 aplicações, das quais
16 foram à final, de onde saíram
os vencedores: a app `EBSSA +
Especial', seguida da `SOS Sénior' e do 'O Meu Curso'. Foram
ainda atribuídos dois prémios: 'A
escolha do Público', para a `SOS
Sénior' e 'Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens',
para distinguir as raparigas que
mais se destacaram: duas jovens

da equipa SOS Sénior e urna da
equipa EBSSA + Especial.
CIDADANIA ATIVA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta é
uma iniciativa que "contribui
para uma alteração dos modelos
educativos atuais, no sentido
de promover a criação de uma
consciência de cidadania ativa e
responsabilidade social desde a
juventude". Acresce que aumenta "o interesse dos jovens pelas
áreas tecnológicas, motivando-os
para uma aprendizagem partilhada, que reduz a desmotivação
pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e
criatividade fundamentais num
mundo em permanente evolução".
E o que é que faz o 'Apps for
Good'? Trabalha essencialmen te

a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio mas não um
fim, como explica João Baracho:
"Este projeto não dá formação de
tecnologia mas usa a tecnologia
para conduzir a motivação nas
pessoas. É um projeto de educação para a cidadania. Não se trata
apenas de construir aplicações
móveis, mas também de promover a sustentabilidade e melhorar
o mundo em que vivemos".
A iniciativa foi possível graças
ao apoio da Direção Geral da Educação, contando com a Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação
EDP e Microsoft como principais
financiadores. A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a APDC acompanharam o projeto como parceiros
Institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos
principais parceiros do CDI Portugal, também se associou.
Nos próximos três anos, o
`Apps for Good' pretende impactar cerca de iso escolas e
um universo de 6 mil alunos em
Portugal. Para o líder do CDI Portugal, a "tecnologia pode criar
mais igualdade, fazendo o bem e
transformando vidas e qualquer
comunidade em todo o mundo".
Iniciativas como esta promovem a criação de uma nova geração global de problem-solvers
e empreendedores tecnológicos
- rapazes e raparigas - que desenvolvem apps que mudam o seu
mundo..>
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NEGÓCIOS
APPS FOR GOOD

CRIAR JOVENS
EMPREENDEDORES

TECNOLÓGICOS
As novas gerações digitais podem fazer a diferença.
Os resultados da primeira edição nacional do "Apps
for Good" mostram que é possível criar jovens
empreendedores tecnológicos. O resultado foi o
desenvolvimento de apps inovadoras, que contribuem
para melhorar o mundo.
Isabel Travessa Fr2t:-)s

de pessoas com dificuldades, apoiar
idosos em situações de fragilidade ou gerir eficazmente módulos
de disciplinas de cursos profissionais são exemplos de necessidades do dia-a-dia que, à partida,
nada têm em comum. Graças à
arte e engenho de alunos com
idades entre io e i8 anos, que
participaram na primeira iniciativa "Apps for Good" nacional,
foi possível juntar propostas tão
díspares. Estas soluções e muitas

FACILITAR A COMUNICAÇÃO

Márcia Lessa:CDI

mais estiveram na base da criação de aplicações móveis `ma.de
in Portugal'.
O `Apps for Good', lançado no
Reino Unido em 2010, para estimular o empreendedorismo e a
cidadania ativa, resultou da iniciativa do CDI, organização não-governamental presente em 15
países, incluindo Portugal. Hoje,
o projeto - que se assume como
um movimento educativo tecnológico - já está integrado no programa curricular nas escolas in-

'Apps For Good lançado no
Reino Unido em 2010, é uma
Iniciativa o que já aderiram
15 poises
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Melhor Aor
Prrmta

"EBESSA+ESPECIAL"
PARA COMUNICAR COM
CRIANÇAS AUTISTAS
É a app vencedora do 'Apps for
Good' deste ano. Foi concebida
por um grupo de alunos do
Agrupamento de Escolas de Santo
sabe►.

António, no Barreiro. Trata-se de
uma solução de comunicação
aumentativa e alternativa destinada
a pessoas com dificuldades em
comunicar, devido à presença
de alterações cognitivas, como
autismo, Síndrome de Down ou
acidente vascular cerebral. Pode

22 Melhor App
Premo

ser personalizada de acordo com
as características do utilizador.
O software foi desenvolvido com
recurso a imagens.

"SOS SÉNIOR": COMBATER
A MOBILIDADE REDUZIDA
Ficou em segundo lugar na iniciativa
e foi eleita a melhor pelo público.
Desenvolvida por um grupo de
alunos da Escola D. Sancho II,
de Alijó, esta app é dedicada a
todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância,
doenças crónicas e diminuição
das capacidades físicas e mentais.
Possibilita aos idosos acederem a
contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas
sobre a toma de medicamentos.

"O MEU CURSOTM: APRENDER
A GERIR MÓDULOS
INTEGRADOS
Conseguiu a terceira posição na
iniciativa nacional. Criada por
um grupo de alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa
Primo, na Amadora, esta aplicação
saber - hi tem como objetivo gerir melhor os
módulos integrados de disciplinas
de um curso profissional.•
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NEGÓCIOS
',PPS FOR GOOD

No evento final do primeira edição do 'Apps for Good foram anunciados os
vencedores de um projeto que envolveu 300 alunos de 16 escolas

glesas, abrangendo 23 mil alunos
e 68o escolas. Em 2013, ganhou o
prémio Mundial da Google para a
melhor aplicação social.
Em janeiro deste ano o programa chegou a Portugal a convite da Direção-geral de Educação,
sendo um projeto conjunto do
CDI Portugal e do `Apps for Good'
do Reino Unido. Esta primeira
edição envolveu cerca de 300 alunos dos ensinos básico e secundário, entre os io e os i8 anos,
32 professores e i6 escolas. No
decurso desta ação foram desenvolvidas 56 aplicações, das quais
16 foram à final, de onde saíram
os vencedores: a app `EBSSA +
Especial', seguida da `SOS Sénior' e do 'O Meu Curso'. Foram
ainda atribuídos dois prémios: 'A
escolha do Público', para a `SOS
Sénior' e 'Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens',
para distinguir as raparigas que
mais se destacaram: duas jovens

da equipa SOS Sénior e urna da
equipa EBSSA + Especial.
CIDADANIA ATIVA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta é
uma iniciativa que "contribui
para uma alteração dos modelos
educativos atuais, no sentido
de promover a criação de uma
consciência de cidadania ativa e
responsabilidade social desde a
juventude". Acresce que aumenta "o interesse dos jovens pelas
áreas tecnológicas, motivando-os
para uma aprendizagem partilhada, que reduz a desmotivação
pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e
criatividade fundamentais num
mundo em permanente evolução".
E o que é que faz o 'Apps for
Good'? Trabalha essencialmen te

a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio mas não um
fim, como explica João Baracho:
"Este projeto não dá formação de
tecnologia mas usa a tecnologia
para conduzir a motivação nas
pessoas. É um projeto de educação para a cidadania. Não se trata
apenas de construir aplicações
móveis, mas também de promover a sustentabilidade e melhorar
o mundo em que vivemos".
A iniciativa foi possível graças
ao apoio da Direção Geral da Educação, contando com a Fundação
Calouste Gulbenkian, Fundação
EDP e Microsoft como principais
financiadores. A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a APDC acompanharam o projeto como parceiros
Institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos
principais parceiros do CDI Portugal, também se associou.
Nos próximos três anos, o
`Apps for Good' pretende impactar cerca de iso escolas e
um universo de 6 mil alunos em
Portugal. Para o líder do CDI Portugal, a "tecnologia pode criar
mais igualdade, fazendo o bem e
transformando vidas e qualquer
comunidade em todo o mundo".
Iniciativas como esta promovem a criação de uma nova geração global de problem-solvers
e empreendedores tecnológicos
- rapazes e raparigas - que desenvolvem apps que mudam o seu
mundo..>
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TECNOLOGIA

J
App que faz a diferença
Alunas do secundário criaram um software inclusivo
e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional?
LUISA OLIVEIRA

Inovadora
Recorrendo
à comunicação
alternativa
e aumentativa
tradicional, esta app
facilita a vida
a quem não consegue
expressar-se bem

mudam o mundo
Ajudar está, cada vez mais,
na ponta dos dedos

gP JOSÉ OLIVEIRA

s mentores do concurso Apps
for Good nunca entraram na
escola básica e secundária de
Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam
para os alunos deste território educativo de intervenção
prioritária, encravado entre
dois bairros sociais. "Os sistemas de educação tradicional
estão a desperdiçar talento.
Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de ensino que
os deixam mal preparados para o mundo
real", lê-se no site da empresa que aposta
nos cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta
foi uma das 16 secundárias escolhidas em
Portugal para a internacionalização da
ideia Apps for Good (só se fez por cá e nos
EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações
que resolvem problemas.
Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida,
Isabel, Kaila e Luana, com idades
entre os 17 e os 21 anos,
não tenham a noção
da responsabilidade
que lhes caiu no colo.
Foram elas que, duof Sentidas
rante o ano letivo

0

Outras apps que

passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e
tablets, com o apoio das professoras Sofia
Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula
Domingues, de Tecnologias de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a
Mais Especial, uma aplicação para os alunos com necessidades especiais das seis
escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos do Centro
Sul, onde apresentaram dezenas de vezes
a App EBSSA + Especial. Um júri que andava disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso
ganharam o passaporte para estarem na
Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final
nacional, em setembro.
Nessa cerimónia, Isabel foi escolhida
para subir ao palco e, em três minutos,
mostrar o que a aplicação vale. Luana repetiu o discurso em inglês. Explicaram
que a construíram a pensar nos colegas do
ensino especial, digitalizando as imagens
que já os ajudavam a comunicar, mas que,
na verdade, a ferramenta pode ser útil a qualquer pessoa que tenha
dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem.
O júri atribuiu-lhes
o primeiro prémio.
4eni Alimentos
E uma das empresas
Animais
patrocinadoras ofereceu tablets a todas
'IV Cuidados Pessoais
as meninas, como recompensa por todo o
Desporto
esforço. Ainda hoje sorDias especiais
riem ao falar nesse momento. Agora esperam
Estados
pela oportunidade para
irem a Inglaterra disputar
o prémio internacional. l'1

O

lobveira@visao.impresa.pt

1

Alimentar com um toque
O que é possível fazer com €0,40?
Muito, mostra a app ShareTheMeal
lançada pela ONU. Um donativo
deste valor é suficiente para
alimentar uma criança por dia. Até
ao Natal, os utilizadores deverão
garantir 20 mil refeições para
crianças refugiadas sírias.

2
Socorro instantâneo
A app112 foi criada por um
empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de
pessoas surdas, com deficiência
ou idosas. Basta carregar
num botão e é lançado um
alerta dirigido a instituições ou
familiares.

3
Quem vai ajudar hoje?
Todos os dias a One Today, criada
peta Googte, apresenta uma
nova organização solidária aos
utilizadores e pede-lhes 1 dólar.
O donativo pode ser partilhado
nas redes sociais para inspirar os
amigos a fazerem o mesmo.
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TECNOLOGIA

J
App que faz a diferença
Alunas do secundário criaram um software inclusivo
e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional?
LUISA OLIVEIRA

Inovadora
Recorrendo
à comunicação
alternativa
e aumentativa
tradicional, esta app
facilita a vida
a quem não consegue
expressar-se bem

mudam o mundo
Ajudar está, cada vez mais,
na ponta dos dedos

gP JOSÉ OLIVEIRA

s mentores do concurso Apps
for Good nunca entraram na
escola básica e secundária de
Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam
para os alunos deste território educativo de intervenção
prioritária, encravado entre
dois bairros sociais. "Os sistemas de educação tradicional
estão a desperdiçar talento.
Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de ensino que
os deixam mal preparados para o mundo
real", lê-se no site da empresa que aposta
nos cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta
foi uma das 16 secundárias escolhidas em
Portugal para a internacionalização da
ideia Apps for Good (só se fez por cá e nos
EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações
que resolvem problemas.
Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida,
Isabel, Kaila e Luana, com idades
entre os 17 e os 21 anos,
não tenham a noção
da responsabilidade
que lhes caiu no colo.
Foram elas que, duof Sentidas
rante o ano letivo

0

Outras apps que

passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e
tablets, com o apoio das professoras Sofia
Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula
Domingues, de Tecnologias de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a
Mais Especial, uma aplicação para os alunos com necessidades especiais das seis
escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos do Centro
Sul, onde apresentaram dezenas de vezes
a App EBSSA + Especial. Um júri que andava disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso
ganharam o passaporte para estarem na
Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final
nacional, em setembro.
Nessa cerimónia, Isabel foi escolhida
para subir ao palco e, em três minutos,
mostrar o que a aplicação vale. Luana repetiu o discurso em inglês. Explicaram
que a construíram a pensar nos colegas do
ensino especial, digitalizando as imagens
que já os ajudavam a comunicar, mas que,
na verdade, a ferramenta pode ser útil a qualquer pessoa que tenha
dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem.
O júri atribuiu-lhes
o primeiro prémio.
4eni Alimentos
E uma das empresas
Animais
patrocinadoras ofereceu tablets a todas
'IV Cuidados Pessoais
as meninas, como recompensa por todo o
Desporto
esforço. Ainda hoje sorDias especiais
riem ao falar nesse momento. Agora esperam
Estados
pela oportunidade para
irem a Inglaterra disputar
o prémio internacional. l'1

O

lobveira@visao.impresa.pt

1

Alimentar com um toque
O que é possível fazer com €0,40?
Muito, mostra a app ShareTheMeal
lançada pela ONU. Um donativo
deste valor é suficiente para
alimentar uma criança por dia. Até
ao Natal, os utilizadores deverão
garantir 20 mil refeições para
crianças refugiadas sírias.

2
Socorro instantâneo
A app112 foi criada por um
empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de
pessoas surdas, com deficiência
ou idosas. Basta carregar
num botão e é lançado um
alerta dirigido a instituições ou
familiares.

3
Quem vai ajudar hoje?
Todos os dias a One Today, criada
peta Googte, apresenta uma
nova organização solidária aos
utilizadores e pede-lhes 1 dólar.
O donativo pode ser partilhado
nas redes sociais para inspirar os
amigos a fazerem o mesmo.
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Autarquia escalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao
desenvolvimento sustentável

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio do Ribatejo Online
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13/10/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65008129

O Município de Santarém participa desde ontem e até domingo, no GREENFEST - evento sobre
sustentabilidade que se realiza no Centro de Congressos do Estoril. A participação de Santarém neste
evento consiste num espaço dedicado ao projecto de desenvolvimento sustentável "Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho". Hoje, sexta-feira, dia 9, o projecto "Ideias do
Antigamente - o Bunho" tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE sob o
mote "O Bunho um Recurso Natural com Valor Competitivo para os Territórios". Este projecto conta
com os oito parceiros estratégicos que actualmente o integram e com a presença da comunidade idosa
de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI
"Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta
oitava edição do GREENFEST " Cidadania Activa", cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de
mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo. Este trabalho que se expõe no GREENFEST
desenvolve-se numa rede de parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do
desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica "Os Tanheiros" e a empresa
TerraPalha. A Equipa Multidisciplinar de Acção para Sustentabilidade (EMAS) do Município escalabitano
concebeu o projecto "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se dinamiza
numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objectivo comum
de resgatar a arte de trabalhar o Bunho, uma fibra vegetal com características únicas, para a sua
emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O Município
de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de 2014,
evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a
pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respectivo ecossistema ribeirinho. A
aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa assente nos
princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação profissional
acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projectando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. *Texto publicado em edição impressa de 9 Outubro Adicionado a 13 Outubro 2015 Esta
notícia foi visualizada 1 vezes Veja o Correio do Ribatejo em formato digital - Clique aqui!
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O Município de Santarém participa desde ontem e até domingo, no GREENFEST - evento sobre
sustentabilidade que se realiza no Centro de Congressos do Estoril. A participação de Santarém neste
evento consiste num espaço dedicado ao projecto de desenvolvimento sustentável "Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho". Hoje, sexta-feira, dia 9, o projecto "Ideias do
Antigamente - o Bunho" tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE sob o
mote "O Bunho um Recurso Natural com Valor Competitivo para os Territórios". Este projecto conta
com os oito parceiros estratégicos que actualmente o integram e com a presença da comunidade idosa
de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI
"Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta
oitava edição do GREENFEST " Cidadania Activa", cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de
mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo. Este trabalho que se expõe no GREENFEST
desenvolve-se numa rede de parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do
desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica "Os Tanheiros" e a empresa
TerraPalha. A Equipa Multidisciplinar de Acção para Sustentabilidade (EMAS) do Município escalabitano
concebeu o projecto "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se dinamiza
numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objectivo comum
de resgatar a arte de trabalhar o Bunho, uma fibra vegetal com características únicas, para a sua
emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O Município
de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de 2014,
evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a
pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respectivo ecossistema ribeirinho. A
aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa assente nos
princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação profissional
acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projectando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. *Texto publicado em edição impressa de 9 Outubro Adicionado a 13 Outubro 2015 Esta
notícia foi visualizada 1 vezes Veja o Correio do Ribatejo em formato digital - Clique aqui!
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NOTICIAS DO RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS PERIODICAMENTE - "A Imparcialidade Na
Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL - Editor e Responsável: António Centeio
Autarquia Scalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao desenvolvimento sustentável
Município de Santarém vai participar no GREENFEST - o maior evento de sustentabilidade do País GREENFEST, que decorre de 8 a 11 de outubro no Centro de Congressos do Estoril, com um espaço
dedicado ao projeto de desenvolvimento sustentável "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente O Bunho". No dia 9 de outubro, o projeto "Ideias do Antigamente -o Bunho" tem o seu momento de
alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, "O Bunho um Recurso Natural com Valor
Competitivo para os Territórios". Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos que atualmente o
integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma
experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI "Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas
15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GREENFEST " Cidadania Ativa", cada
cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo.
Este trabalho que se expõe no GREENFEST desenvolve - se numa rede de parceiros que interagem e
criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte,
Design e Empresa - Universitário), o ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto
Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das
Comunidades Autofinanciadas), a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica
"Os Tanheiros" e a empresa TerraPalha. O Município de Santarém assume a sua ambição de liderar
projetos de carácter inovador, focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e
identitários de um Território que pretende distinguir pelas boas práticas de governança. Capacitar a
organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público empreendedor na área
do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis é um objetivo estratégico
desta Edilidade. A Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) deste Município
concebeu o projeto pioneiro "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se
dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objetivo
comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com caraterísticas únicas, para a
sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O
Município de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de
2014, evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável,
com a pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema
ribeirinho. A aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa
assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação
profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projetando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. VISITE O ESPAÇO DEDICADO AO PROJETO IDEIAS DO ANTIGAMENTE PROMOVEM O
AMBIENTE- O BUNHO, NO GREENFEST!
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NOTICIAS DO RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS PERIODICAMENTE - "A Imparcialidade Na
Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL - Editor e Responsável: António Centeio
Autarquia Scalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao desenvolvimento sustentável
Município de Santarém vai participar no GREENFEST - o maior evento de sustentabilidade do País GREENFEST, que decorre de 8 a 11 de outubro no Centro de Congressos do Estoril, com um espaço
dedicado ao projeto de desenvolvimento sustentável "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente O Bunho". No dia 9 de outubro, o projeto "Ideias do Antigamente -o Bunho" tem o seu momento de
alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, "O Bunho um Recurso Natural com Valor
Competitivo para os Territórios". Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos que atualmente o
integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma
experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI "Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas
15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GREENFEST " Cidadania Ativa", cada
cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo.
Este trabalho que se expõe no GREENFEST desenvolve - se numa rede de parceiros que interagem e
criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte,
Design e Empresa - Universitário), o ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto
Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das
Comunidades Autofinanciadas), a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica
"Os Tanheiros" e a empresa TerraPalha. O Município de Santarém assume a sua ambição de liderar
projetos de carácter inovador, focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e
identitários de um Território que pretende distinguir pelas boas práticas de governança. Capacitar a
organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público empreendedor na área
do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis é um objetivo estratégico
desta Edilidade. A Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) deste Município
concebeu o projeto pioneiro "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se
dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objetivo
comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com caraterísticas únicas, para a
sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O
Município de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de
2014, evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável,
com a pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema
ribeirinho. A aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa
assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação
profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projetando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. VISITE O ESPAÇO DEDICADO AO PROJETO IDEIAS DO ANTIGAMENTE PROMOVEM O
AMBIENTE- O BUNHO, NO GREENFEST!
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O Município de Santarém está no GreenFest com o projeto de desenvolvimento sustentável Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho O Greenfest é o maior evento de sustentabilidade de
Portugal O cartaz acima diz respeito apenas a um dos acontecimentos do GreenFest. Por exemplo, o
Município de Santarém participa no GeenFest com um espaço dedicado ao projeto de desenvolvimento
sustentável Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho . Na sexta-feira, dia 9, o projeto
tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, O Bunho um Recurso
Natural com Valor Competitivo para os Territórios . Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos
que atualmente o integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é
oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal - CDI Apps for Good - Apps que Mudam o
Mundo , pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GreenFest que é a
Cidadania Ativa: cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de
transformar o (seu) mundo. Este trabalho que é exposto no GreenFest desenvolve-se numa rede de
parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento, explica a autarquia
ribatejana, nomeando os parceiros: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica Os Tanheiros e a empresa
TerraPalha. A autarquia escalabitana assume ser sua ambição "liderar projetos de carácter inovador,
focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e identitários de um território
que pretende distinguir pelas boas práticas de governança". Daí que tenha como "objetivo estratégico"
"capacitar a organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público
empreendedor na área do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis", refere
em nota de imprensa. Foi a Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) do Município
de Santrém que concebeu o projeto pioneiro Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho
. É um projeto que se "dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências
diferenciadas, o objetivo comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com
características únicas, para a sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em
harmonia com a Natureza", lê-se na mesma nota. Este projeto já rendeu o Município scalabitano o
Prémio B Green Innovation Award - GREENFEST, na edição de 2014, como reconhecimento do "seu
potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a pretensão de
criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema ribeirinho". Da descrição do
projeto consta ainda esta explicação: "A aposta é diversificada em dimensões que se complementam,
a componente formativa assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de 'design
thinking', visando a formação profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em
empreendedorismo, apoio social e estudo multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do
Bunho, projetando o artesanato como um negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma
profissão e uma comunidade em junção com o reconhecimento profundo da urgente mudança do
conceito de progresso que se alinha no respeito pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais
engrandecem a vida humana de uma plenitude gratuita."
2015-10-07T22:45:07+00:00
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O Município de Santarém está no GreenFest com o projeto de desenvolvimento sustentável Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho O Greenfest é o maior evento de sustentabilidade de
Portugal O cartaz acima diz respeito apenas a um dos acontecimentos do GreenFest. Por exemplo, o
Município de Santarém participa no GeenFest com um espaço dedicado ao projeto de desenvolvimento
sustentável Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho . Na sexta-feira, dia 9, o projeto
tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, O Bunho um Recurso
Natural com Valor Competitivo para os Territórios . Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos
que atualmente o integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é
oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal - CDI Apps for Good - Apps que Mudam o
Mundo , pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GreenFest que é a
Cidadania Ativa: cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de
transformar o (seu) mundo. Este trabalho que é exposto no GreenFest desenvolve-se numa rede de
parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento, explica a autarquia
ribatejana, nomeando os parceiros: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica Os Tanheiros e a empresa
TerraPalha. A autarquia escalabitana assume ser sua ambição "liderar projetos de carácter inovador,
focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e identitários de um território
que pretende distinguir pelas boas práticas de governança". Daí que tenha como "objetivo estratégico"
"capacitar a organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público
empreendedor na área do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis", refere
em nota de imprensa. Foi a Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) do Município
de Santrém que concebeu o projeto pioneiro Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho
. É um projeto que se "dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências
diferenciadas, o objetivo comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com
características únicas, para a sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em
harmonia com a Natureza", lê-se na mesma nota. Este projeto já rendeu o Município scalabitano o
Prémio B Green Innovation Award - GREENFEST, na edição de 2014, como reconhecimento do "seu
potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a pretensão de
criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema ribeirinho". Da descrição do
projeto consta ainda esta explicação: "A aposta é diversificada em dimensões que se complementam,
a componente formativa assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de 'design
thinking', visando a formação profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em
empreendedorismo, apoio social e estudo multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do
Bunho, projetando o artesanato como um negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma
profissão e uma comunidade em junção com o reconhecimento profundo da urgente mudança do
conceito de progresso que se alinha no respeito pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais
engrandecem a vida humana de uma plenitude gratuita."
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Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, venceu uma
competição nacional com uma app que facilita a comunicação a pessoas com dificuldades de
expressão
Segunda feira, 5 de Outubro de 2015 |
Chama-se EBSSA Mais Especial e foi desenvolvida pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro. Esta aplicação para telemóvel facilita a comunicação a pessoas com autismo,
Síndrome de Down ou vítimas de acidente vascular cerebral, por exemplo.
Os utilizadores da app podem recorrer a um banco de imagens organizadas por temas que os ajuda a
expressarem-se. Além disso, a aplicação também permite registar os cuidados de saúde de que o
utilizador necessita e os seus contactos de emergência.
Atualmente, a app desenvolvida pelos estudantes do Barreiro só está disponível para Android , mas
poderá ser alargada a outras plataformas, já que foram os vencedores da competição nacional Apps
For Good, aberta a alunos do ensino básico e secundário.
A aplicação portuguesa irá competir no concurso internacional da Apps For Good no próximo ano e
terá o apoio de uma empresa de engenharia informática para o seu desenvolvimento.
O concurso realizou-se pela primeira vez em Portugal este ano, mas é originário do Reino Unido. O
objetivo é desafiar jovens estudantes do básico e secundário a criarem aplicações que ajudem a
resolver problemas sociais.
Em Portugal, o projeto é apoiado pela Direção-Geral de Educação, Associação Nacional de Professores
de Informática e Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Os financiadores
são a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft.
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Agrupamento de Escolas de Santo António - Barreiro Ganha o 1º lugar nacional APPS
FOR GOOD

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rostos Online

Data Publicação:

17/09/2015

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=7000714&mostra=2

Um Agrupamento que tem enfrentado desafios e ganho muitos projetos, na rota do seu
desenvolvimento e das aprendizagens dos seus alunos.
Tudo começou com o convite da Apps For Good dirigido a todas as escolas do país, onde convidavam
as escolas a participar num projeto que tinha como objetivo criar uma aplicação que desse
principalmente resposta a um problema com que nos deparamos no nosso dia-a-dia.
Aceitámos, desde logo, o convite e ao juntarmos as duas turmas (11ºD e 11ºE, no ano lectivo
2014/2015), com ajuda dos professores que colaboraram neste projecto, tentámos logo perceber qual
seria o "melhor" problema da nossa escola, ao qual podíamos dar resposta ,criando uma boa APP.
Depois de muita conversa, chegámos a uma conclusão: era preciso dar resposta a um problema que
existe no agrupamento e na vida de muitos cidadãos; era preciso criar uma aplicação que ajudasse os
alunos com necessidades educativas especiais a comunicar de forma mais fácil com os que os rodeiam
.Este foi, então, o grande desafio.
Desde o início que as expectativas foram positivas, mesmo não tendo bem a noção do que era criar
uma APP. Tivemos sempre muito apoio dos professores que estavam envolvidos no projeto e, até
mesmo dos que não estavam, o que nos deu mais ânimo e força para avançar com o projecto sem
nunca querer desistir.
Depois de chegarmos a acordo sobre a escolha e o caminho a seguir, a criação da nossa APP fez com
que aumentássemos os nossos conhecimentos a nível informático , pois nunca tínhamos feito nada do
género.Tentámos dar resposta a um problema mundial, pois as crianças, jovens e adultos com
necessidades educativas especiais são pessoas que sofrem de síndrome de down, autismo, trissomia
21, avc's , entre outas doenças.
Além da ajuda dos professores, tivemos também a ajuda de especialistas do Apps for Good , via
skype, onde pudemos colocar várias questões : foram eles que nos indicaram a fábrica de aplicativos a
partir do qual criámos a nossa app, entre outros.
Tendo em conta o público principal a quem se destina a nossa APP, decidimos designá-la por EBSSA
MAIS ESPECIAL.
No dia 24 de junho, na Escola Secundária de Seomara da Costa Primo, houve o primeiro encontro das
escolas do centro e sul do país. O júri pode conhecer e avaliar as aplicações que lá se encontravam,
tal como nós pudemos ver e conhecer as aplicação dos colegas das outras escolas . Foi um dia cheio
de emoção e alguns nervos, é claro, pois era naquele dia que íamos ficar a saber o que os
responsáveis da Apps for Good, da Microsoft, entre outros, achavam da nossa aplicação.
No final da tarde desse mesmo dia chegou a hora de todos sabermos qual era a APP vencedora do
primeiro lugar e, é claro ,foi com muito orgulho e animação que recebemos a notícia de termos
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alcançado o 1º lugar regional.
No dia 11 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, houve mais um encontro das APPS
criadas, onde se juntaram todas as escolas vencedoras dos regionais, agora com responsabilidade
ainda mais acrescida.
Procedeu-se à avaliação final por parte do júri a partir das apresentações das diversas APPS, que
foram à final. Houve a distribuição de vários prémios, tais como, as melhores empreendedoras e as
três melhores apps. Mais uma vez a nossa APP Ebssa Mais Especial foi a grande vencedora do primeiro
prémio.
Agora, na sequência de termos vencido o projeto Apps For Good, foi -nos dada a oportunidade de
melhorarmos ainda mais a nossa app Ebssa Mais Especial, com ajuda da empresa Blip. Foi com muito
orgulho que recebemos essa notícia, estando agora dispostas a ir muito mais além, no caminho da sua
melhoria e da sua ultilização.
Esperemos que esta APP tenha imenso sucesso,que seja muito útil no mundo da educação especial ,
para muitos jovens e adultos a nível nacional e, quem sabe ,mundial.
Alunas dos Cursos Profissionais de Comércio e Restauração do 11ºD e 11ºE- 2014-2015
17.09.2015 - 11:49
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Agrupamento de Escolas de Santo António - Barreiro Ganha o 1º lugar nacional APPS
FOR GOOD

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rostos Online

Data Publicação:

17/09/2015

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=7000714&mostra=2

Um Agrupamento que tem enfrentado desafios e ganho muitos projetos, na rota do seu
desenvolvimento e das aprendizagens dos seus alunos.
Tudo começou com o convite da Apps For Good dirigido a todas as escolas do país, onde convidavam
as escolas a participar num projeto que tinha como objetivo criar uma aplicação que desse
principalmente resposta a um problema com que nos deparamos no nosso dia-a-dia.
Aceitámos, desde logo, o convite e ao juntarmos as duas turmas (11ºD e 11ºE, no ano lectivo
2014/2015), com ajuda dos professores que colaboraram neste projecto, tentámos logo perceber qual
seria o "melhor" problema da nossa escola, ao qual podíamos dar resposta ,criando uma boa APP.
Depois de muita conversa, chegámos a uma conclusão: era preciso dar resposta a um problema que
existe no agrupamento e na vida de muitos cidadãos; era preciso criar uma aplicação que ajudasse os
alunos com necessidades educativas especiais a comunicar de forma mais fácil com os que os rodeiam
.Este foi, então, o grande desafio.
Desde o início que as expectativas foram positivas, mesmo não tendo bem a noção do que era criar
uma APP. Tivemos sempre muito apoio dos professores que estavam envolvidos no projeto e, até
mesmo dos que não estavam, o que nos deu mais ânimo e força para avançar com o projecto sem
nunca querer desistir.
Depois de chegarmos a acordo sobre a escolha e o caminho a seguir, a criação da nossa APP fez com
que aumentássemos os nossos conhecimentos a nível informático , pois nunca tínhamos feito nada do
género.Tentámos dar resposta a um problema mundial, pois as crianças, jovens e adultos com
necessidades educativas especiais são pessoas que sofrem de síndrome de down, autismo, trissomia
21, avc's , entre outas doenças.
Além da ajuda dos professores, tivemos também a ajuda de especialistas do Apps for Good , via
skype, onde pudemos colocar várias questões : foram eles que nos indicaram a fábrica de aplicativos a
partir do qual criámos a nossa app, entre outros.
Tendo em conta o público principal a quem se destina a nossa APP, decidimos designá-la por EBSSA
MAIS ESPECIAL.
No dia 24 de junho, na Escola Secundária de Seomara da Costa Primo, houve o primeiro encontro das
escolas do centro e sul do país. O júri pode conhecer e avaliar as aplicações que lá se encontravam,
tal como nós pudemos ver e conhecer as aplicação dos colegas das outras escolas . Foi um dia cheio
de emoção e alguns nervos, é claro, pois era naquele dia que íamos ficar a saber o que os
responsáveis da Apps for Good, da Microsoft, entre outros, achavam da nossa aplicação.
No final da tarde desse mesmo dia chegou a hora de todos sabermos qual era a APP vencedora do
primeiro lugar e, é claro ,foi com muito orgulho e animação que recebemos a notícia de termos
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alcançado o 1º lugar regional.
No dia 11 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, houve mais um encontro das APPS
criadas, onde se juntaram todas as escolas vencedoras dos regionais, agora com responsabilidade
ainda mais acrescida.
Procedeu-se à avaliação final por parte do júri a partir das apresentações das diversas APPS, que
foram à final. Houve a distribuição de vários prémios, tais como, as melhores empreendedoras e as
três melhores apps. Mais uma vez a nossa APP Ebssa Mais Especial foi a grande vencedora do primeiro
prémio.
Agora, na sequência de termos vencido o projeto Apps For Good, foi -nos dada a oportunidade de
melhorarmos ainda mais a nossa app Ebssa Mais Especial, com ajuda da empresa Blip. Foi com muito
orgulho que recebemos essa notícia, estando agora dispostas a ir muito mais além, no caminho da sua
melhoria e da sua ultilização.
Esperemos que esta APP tenha imenso sucesso,que seja muito útil no mundo da educação especial ,
para muitos jovens e adultos a nível nacional e, quem sabe ,mundial.
Alunas dos Cursos Profissionais de Comércio e Restauração do 11ºD e 11ºE- 2014-2015
17.09.2015 - 11:49
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Aplicação de alunos para facilitar
comunicação com autistas
vence competição nacional
BARREIRO Do Agrupamento de Escolas de Santo António
16-09-2015

U

ma aplicação móvel para
facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for
Good", destinada a alunos dos
ensinos básico e secundário,
anunciou a organização.
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de
Escolas de Santo António, no
Barreiro, que se socorreram de
imagens para desenvolverem
um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome
de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador.
A final da competição, à
qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e

Âmbito: Regional

secundárias do país, avaliadas
por um júri, realizou-se na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que
possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24,
e receberem alertas sobre a
toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada
por alunos da Escola Secundária Seomara da Costa Primo,
na Amadora, que visa gerir
melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do
público", feita por votação na
internet, a "SOS Sénior" foi
eleita a melhor aplicação.
Esta "app" e a ""EBSSA mais

Corte: 1 de 1

especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital".
A iniciativa "Apps for Good",
que se realizou este ano pela
primeira vez em Portugal, teve
origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-adia da sua comunidade (good).
Ao todo, 300 alunos, dos 10
aos 18 anos, de 16 escolas,
orientados por 32 professores,
desenvolveram 56 aplicações,
das quais foram selecionadas
16 para a final.
O projecto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo
ano, à final internacional e
tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia
informática.
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Educare.pt Online

Data Publicação:

14/09/2015

URL: http://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=77822&langid=1

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou em primeiro lugar na
competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização.
14-09-2015
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para
"smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down
e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador.
A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e secundárias do país,
avaliadas por um júri, realizou-se na sexta feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde as
"apps" estiveram expostas.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos
idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e
receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação.
Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital".
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no
Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um
problema do dia-a-dia da sua comunidade (good).
Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores,
desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final.
O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o
apoio de uma empresa de engenharia informática.
Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a
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Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas
entidades são as principais fontes financiadoras).
Lusa / EDUCARE
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional :: Jornal da Região

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Região Online

Data Publicação:

14/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c07f5fae

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos,
nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem
dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as características do
utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e
secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola
D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez
em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56
aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no
próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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"Apps for Good", aplicações criadas pelos jovens de Portugal | Mais Educativa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/09/2015

Meio:

Mais Educativa Online

Autores:

Beatriz Cassona

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6c2e6aeb

Pela primeira vez em Portugal, surgiu a iniciativa "Apps for Good", que consiste em desafiar alunos do
ensino básico e secundário a desenvolverem aplicações, para telemóveis ou outros suportes, com o
objetivo de resolver problemas da sociedade. Estas aplicações criadas foram a concurso na passada
sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. 300 alunos, orientados por professores, entre os 10 e
os 18 nos de idade, de 16 escolas diferentes, desenvolveram 56 apps, sendo que apenas 16 foram
escolhidas para ir à final. Relativamente aos vencedores, a 1ª melhor app foi "EBSSA + Especial", do
Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro, e representava uma solução de comunicação. A
2ª melhor app, foi a "SOS Sénior", do agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó, e era dedicada aos
que sofrem de mobilidade reduzida entre outras limitações. E a 3ª melhor app foi "O Meu Curso", da
Escola Secundária Seomara da Costa Primo, Amadora, e dedica-se à gestão dos módulos integrados
no curso profissional. O projeto vencedor vai à final internacional do próximo ano, com o apoio de uma
organização de engenharia informática. A iniciativa nasceu no Reino Unido em 2010, com a finalidade
de desenvolver nos jovens uma veia criativa e empreendedora, usando a tecnologia.
Mon, 14 Sep 2015 14:00:21 +0200
Beatriz Cassona
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App para ajudar autistas venceu concurso nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Oeiras Digital Online

Data Publicação:

14/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8a92929

por Oeiras Digital | 14 de Setembro de 2015 | 19:00
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal desafia alunos
dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade
por Oeiras Digital | 14 de Setembro de 2015 | 19:00
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para
"smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down
e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. Esta app foi a concurso pela Escola D. Sancho II, de Alijó.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal desafia alunos
dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade.
O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o
apoio de uma empresa de engenharia informática.
(Com colaboração de Diana Gonçalves )
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Vencedores da 1ª Final Apps for Good em Portugal

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/09/2015

Meio:

PC Guia Online

Autores:

Luís M. Vedor

URL: http://www.pcguia.pt/2015/09/vencedores-da-1a-final-apps-for-good-em-portugal/

14 Setembro, 2015
Na passada sexta-feira aconteceu a 1ª final em Portugal da Apps for Good, que em termos
internacionais abrange cerca de 23 mil alunos de 680 escolas. Em Portugal, 300 alunos de 16 escolas
criaram 16 aplicações, durante os últimos oito meses, que foram a concurso.
Os principais objectivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se
inserem.
Lista de vencedores:
1ª Melhor App
EBSSA + Especial - Sto. António - Barreiro
- É uma solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas que têm
dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas.
2ª Melhor App
SOS Senior - D. Sancho II - Alijó
- A SOS Sénior é uma app dedicada a todos os sofrem de mobilidade reduzida, isolamento, distância
(hospitais, família), doenças crónicas e diminuição das capacidades físicas e mentais.
3ª Melhor App
O Meu Curso - Seomara da Costa Primo - Amadora
- Gestão dos módulos integrados no curso profissional.
Outros prémios:
Melhor App - A escolha do público
SOS Sénior - D. Sancho II - Alijó
Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram)
2 da equipa SOS Sénior e 1 da equipa EBSSA + Especial
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Via CDI.
Luis Vedor
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Revista Smart Cities - Notícias - Aplicação que ajuda a comunicar vence Apps for
Good

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/09/2015

Meio:

Smart Cities Online

Autores:

Patrícia Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98b0a0c0

2015-09-14
A aplicação móvel EBSSA + Especial, desenvolvida por alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António, no Barreiro, foi a grande vencedora do projecto piloto português Apps for Good, cujo
objectivo é estimular jovens a aplicar o potencial da tecnologia para transformar as comunidades nas
quais se inserem. O evento final do programa decorreu, dia 11, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A app vencedora,, foi concebida a pensar nas pessoas que têm dificuldade em comunicar, tais como
jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 ou vítimas de um acidente vascular
cerebral. A solução encontrada baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas
podem recorrer para se expressar. Além disso, a aplicação inclui ainda um jogo didático, dados sobre
os cuidados de saúde de cada utilizar ou contactos de emergência.
Durante o evento final do projecto Apps for Good, foram premiadas outras duas aplicações criadas
por alunos entre os 10 e os 18 anos. O segundo lugar foi conquistado pela, que foi também a
aplicação favorita do público, vencendo o prémio "Melhor App - A Escolha do Público". Esta aplicação
móvel destina-se a pessoas que sofrem de "mobilidade reduzida, isolamento, doenças crónicas e
diminuição das capacidades físicas e mentais".
Além de botões que, à distância de um clique, estabelecem ligação com o número de emergência
nacional e de alerta para toma de medicação, a solução dos alunos da Escola D. Sancho II, em Vila
Real, inclui um teclado de marcação rápida e ferramentas úteis como lanterna, alta-voz, Skype, rádio
ou meteorologia.
O Meu Curso, da Escola Seomara da Costa Primo, na Amadora, por seu turno, ficou em terceiro lugar
nesta competição. Tendo em conta que muitos alunos tinham dificuldade em, por exemplo, 'decorar'
as classificações finais obtidas nos 100 módulos integrados num curso profissional leccionado nesta
escola, esta app móvel permite introduzir, entre outros, as várias notas ou as datas dos testes,
melhorando a organização.
Ao todo o projecto piloto Apps for Good contou com a participação de cerca de 300 alunos e 32
professores de 16 escolas portuguesas que conceberam um total de 56 aplicações. À escala global,
este programa nascido no Reino Unido engloba cerca de 23 mil alunos de 680 escolas de Portugal,
Espanha, Reino Unido e EUA.
Para João Baracho, director executivo do CDI Portugal, entidade responsável pelo Apps for Good em
território nacional, neste projecto de educação para a cidadania, não se trata apenas de construir
aplicações móveis, mas também de "promover a sustentabilidade e melhorar o mundo em que
vivemos".
"O Apps for Good faz todo o sentido. Este trabalho revela bem a capacidade de trabalho e dinamismo
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das escolas portuguesas. Os jovens, sendo bem orientados, fazem coisas fabulosas", destacou
Fernando Reis, secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, lembrando que "Portugal tem já
uma grande tradição e vários exemplos de projectos educativos na área da tecnologia".
Foto: ©CDI Portugal
Patrícia Silva
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Os vencedores das Apps for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ComputerWorld Online

Data Publicação:

12/09/2015

URL: http://www.computerworld.com.pt/2015/09/11/os-vencedores-das-apps-for-good/

11 de Setembro de 2015
Primeira final terminou esta sexta-feira, com escola do Barreiro a apresentar a melhor aplicação
móvel.
A primeira final das " Apps for Good " em Portugal terminou esta sexta-feira com a indicação dos três
vencedores. A iniciativa do CDI envolveu 300 alunos de 16 escolas que desenvolveram 16 aplicações
nos últimos oito meses.
Os vencedores foram:
1ª Melhor App: EBSSA + Especial (Sto. António - Barreiro)
- solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas que têm
dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas.
2ª Melhor App: SOS Sénior (D. Sancho II - Alijó)
- app dedicada a todos os que sofrem de mobilidade reduzida, isolamento, distância (hospitais,
família,.), doenças crónicas e diminuição das capacidades físicas e mentais.
3ª Melhor App: O Meu Curso (Seomara da Costa Primo - Amadora)
- gestão dos módulos integrados no curso profissional.
Segundo João Paracho, director executivo do CDI Portugal, "o Apps for Good trabalha essencialmente
a capacidade criativa e empreendedora dos jovens sendo a tecnologia um meio mas não um fim. Este
projecto não dá formação de tecnologia mas usa a tecnologia para conduzir motivação nas pessoas".
Na escolha do público, a melhor app foi a SOS Sénior, enquanto na categoria Jovens Empreendedoras
no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram), foram escolhidas duas da equipa
SOS Sénior e uma da equipa EBSSA + Especial.
? Por Comunicado de imprensa
Comunicado de imprensa
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias da Madeira Online

12/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b39aa5e

12/09/2015 06:34 Achou este artigo interessante? Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good",
destinada a alunos dos ensinos básico e secundário, anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais
especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que
se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças,
jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular
cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas
básicas e secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS
Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de
um curso profissional. Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS
Sénior" foi eleita a melhor aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas
na categoria "Jovens empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este
ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e
secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao
todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram
56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai,
no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
12/09/2015 06:34
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias da Madeira Online

12/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b39aa5e

12/09/2015 06:34 Achou este artigo interessante? Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good",
destinada a alunos dos ensinos básico e secundário, anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais
especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que
se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças,
jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular
cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas
básicas e secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS
Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de
um curso profissional. Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS
Sénior" foi eleita a melhor aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas
na categoria "Jovens empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este
ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e
secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao
todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram
56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai,
no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
12/09/2015 06:34
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Aplicação para melhor comunicar com autistas vence prémio

Tipo Meio:

Internet

Meio:

INCLUSO Online

Data Publicação:

12/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e62d523e

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou (...) em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário. A
app, a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um software para
smartphone que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e
vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A app pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador. (...) A iniciativa "Apps for Good", que se
realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos
ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua
comunidade (good). Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros,
incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian,
a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
Fonte: TVI24 por indicação de Livresco
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App para ajudar à comunicação com autistas vence competição nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

12/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=61dc7ce9

Por Lusa 12/09/2015 - 09:39 Miguel Madeira Uma aplicação móvel (app) para facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good", destinada a
alunos dos ensinos básico e secundário, anunciou a organização. A app, a EBSSA mais especial, foi
concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se
socorreram de imagens para desenvolverem um software para smartphone que ajuda crianças, jovens
e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a
superarem dificuldades de comunicação. A app pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas
básicas e secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se na sexta-feira na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, onde as apps foram apresentadas. A segunda melhor aplicação foi a SOS
Sénior, da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. No terceiro lugar ficou a aplicação O meu curso, criada por alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de
um curso profissional. Na categoria A escolha do público, feita por votação na internet, a SOS Sénior
foi eleita a melhor app. Esta app e a EBSSA mais especial também foram premiadas na categoria
Jovens empreendedores no digital. A iniciativa Apps for Good, que se realizou este ano pela primeira
vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais:
que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos
18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projecto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a
Apps for Good envolve vários parceiros, incluindo a Direcção-Geral de Educação, a Associação Nacional
de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a
Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as
principais fontes financiadoras).
12/09/2015 - 09:39
Lusa
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"Apps for Good". Saiba quem foram os vencedores

Tipo Meio:

Internet

Meio:

i Online

Data Publicação:

11/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ebe2a9c

Iniciativa da CDI realizou-se pela primeira vez em Portugal "Apps for Good". Saiba quem foram os
vencedores poweruser.aeiou.pt Jornal i 11/09/2015 19:20:54 Facebook Twitter Iniciativa da CDI
realizou-se pela primeira vez em Portugal Esta sexta-feira ocorreu a 1ª final em Portugal da "Apps for
Good", que em termos internacionais abrange cerca de 23 mil alunos de 680 escolas. No território
nacional, 300 alunos de 16 escolas criaram 16 aplicações, durante os últimos oito meses, que foram
hoje a concurso. Os vencedores já são conhecidos: 1.ª Melhor App EBSSA + Especial - Sto. António Barreiro - É uma solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas
que têm dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas. 2ª Melhor App SOS
Senior - D. Sancho II - Alijó - A SOS Sénior é uma App dedicada a todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância (hospitais, família,.), doenças crónicas e diminuição das capacidades
físicas e mentais. Uma App fácil de utilizar, em português e para todos os que precisam de ajuda! 3ª
Melhor App O Meu Curso - Seomara da Costa Primo - Amadora - Gestão dos módulos integrados no
curso profissional. Outros prémios: Melhor APP - A escolha do público SOS Sénior - D. Sancho II - Alijó
Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram) 2 da equipa
SOS Sénior e 1 da equipa EBSSA + Especial
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Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor
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Âmbito: Informação Geral
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Tecnologia.
300 alunos
criam ‘apps’ ao
serviço do bem
Como pescar carpas, organizar uma
lista de compras ou comunicar com
uma criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações
móveis criadas por alunos que vão
hoje à final de uma competição, em
Lisboa. A iniciativa, que se realiza
pela primeira vez em Portugal, chama-se “Apps for Good” e nasceu no
Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes do básico e secundário a conceberem aplicações (apps) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais e
que ajudem a resolver um problema
da sua comunidade (good). A primeira final nacional de “Apps for Good”,
que apresenta 16 aplicações de
16 escolas, decorre na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18, de 16 escolas,
desenvolveram 56 aplicações, das
quais foram selecionadas 16 para
a final. O projeto vencedor vai, no
próximo ano, à final internacional.

Apoio de uma empresa de engenharia informática é um dos prémios. © JOÃO PIMENTEL FERREIRA
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Nacional

“Apps” ao serviço do bem
Alunos desenvolvem aplicações
com intuitos comunitários pág. 05
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Tecnologia.
300 alunos
criam ‘apps’ ao
serviço do bem
Como pescar carpas, organizar uma
lista de compras ou comunicar com
uma criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações
móveis criadas por alunos que vão
hoje à final de uma competição, em
Lisboa. A iniciativa, que se realiza
pela primeira vez em Portugal, chama-se “Apps for Good” e nasceu no
Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes do básico e secundário a conceberem aplicações (apps) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais e
que ajudem a resolver um problema
da sua comunidade (good). A primeira final nacional de “Apps for Good”,
que apresenta 16 aplicações de
16 escolas, decorre na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18, de 16 escolas,
desenvolveram 56 aplicações, das
quais foram selecionadas 16 para
a final. O projeto vencedor vai, no
próximo ano, à final internacional.

Apoio de uma empresa de engenharia informática é um dos prémios. © JOÃO PIMENTEL FERREIRA
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Aplicação para autistas vence competição nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

11/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d3fc3e8

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos,
nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem
dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as características do
utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e
secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola
D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez
em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56
aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no
próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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Aplicação para melhor comunicar com autistas vence prémio

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

11/09/2015

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=744bd813

Foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, e ganhou a
competição nacional "Apps for Good" Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças
autistas ficou hoje em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos
dos ensinos básico e secundário. A app, a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um software para smartphone que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente
com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de
comunicação. A app pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. A final da
competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e secundárias do país, avaliadas
por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde as apps estiveram
expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que
possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos, indica a Lusa. No terceiro lugar
ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da Costa Primo, na
Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional. Na categoria "a
escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor aplicação. Esta
app e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens empreendedoras no
digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve
origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações
(app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a
resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18
anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a
"Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas
entidades são as principais fontes financiadoras).
2015-09-11T20:32:05.482+01:00
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A iniciativa "Apps for Good" do CDI termina amanhã com a realização do evento final na Fundação
Calouste Gulbenkian, onde serão mostradas ao público e colocadas em competição as melhores
aplicações concebidas pelos alunos entre os 10 e os 18 anos.
Estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o
mundo e as comunidades nas quais se inserem é o objetivo principal do Apps for Good. Este programa
chegou a Portugal em janeiro de 2015 a convite da Direção-Geral de Educação, num projeto conjunto
do CDI Portugal e do Apps for Good do Reino Unido.
O piloto nacional teve a participação de cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
criaram um total de 56 aplicações.
João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal, afirma, em comunicado, que esta iniciativa
"contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de
uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude". E acrescenta "este
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando as crianças para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e
consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade
fundamentais num Mundo em permanente evolução."
Profissionais do setor tecnológico e professores realçam o gap de novas competências que precisam
de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os futuros desafios profissionais do século
XXI.
O projeto teve o envolvimento da Direção Geral da Educação, tendo a Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A Associação Nacional de Professores de
Informática e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações acompanham o
projeto como parceiros institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A
Fundação PT, um dos principais parceiros do CDI Portugal, associou-se também à realização dos
eventos.
Catarina Gomes
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10 de Setembro de 2015, 15:00
A iniciativa "Apps for Good" do CDI termina amanhã com a realização do evento final na Fundação
Calouste Gulbenkian, onde serão mostradas ao público e colocadas em competição as melhores
aplicações concebidas pelos alunos entre os 10 e os 18 anos.
Estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o
mundo e as comunidades nas quais se inserem é o objetivo principal do Apps for Good. Este programa
chegou a Portugal em janeiro de 2015 a convite da Direção-Geral de Educação, num projeto conjunto
do CDI Portugal e do Apps for Good do Reino Unido.
O piloto nacional teve a participação de cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
criaram um total de 56 aplicações.
João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal, afirma, em comunicado, que esta iniciativa
"contribui para uma alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de
uma consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude". E acrescenta "este
projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas,
motivando as crianças para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e
consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e criatividade
fundamentais num Mundo em permanente evolução."
Profissionais do setor tecnológico e professores realçam o gap de novas competências que precisam
de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os futuros desafios profissionais do século
XXI.
O projeto teve o envolvimento da Direção Geral da Educação, tendo a Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A Associação Nacional de Professores de
Informática e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações acompanham o
projeto como parceiros institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A
Fundação PT, um dos principais parceiros do CDI Portugal, associou-se também à realização dos
eventos.
Catarina Gomes
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"Apps for Good" pela primeira vez em Portugal. Como pescar carpas, organizar uma lista de compras
ou comunicar com uma criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações móveis
criadas por alunos que vão à final de uma competição, na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se
realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se "Apps for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010.
Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis,
ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema da
sua comunidade (good). A primeira final nacional de "Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de
16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos
18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projeto que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática.
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à final de uma competição,
na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se 'Apps
for Good' e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade (good). A primeira final nacional de
'Apps for Good', que apresenta 16 aplicações de 16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Alunos da Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto,
conceberam o 'Food Organizer', uma aplicação que permite atualizar a lista de compras de casa, fazer
as refeições de acordo com os ingredientes disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já
estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó, criaram 'SOS Sénior', uma aplicação para 'smartphone',
com imagens, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema
incorporado de geolocalização permite que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser
facilmente localizado por equipas de socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no
Barreiro, os alunos socorreram-se igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel
que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de
acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, 'EBSSA mais
especial', pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. Outras 'apps', que
entram na competição e podem ser vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações
sobre um clube desportivo e jogos de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos
produzidos na Adega de Borba. Há também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da
carpa - os melhores locais, os materiais a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar e de como solucionar problemas informáticos. Para quem gosta de passear, há uma 'app' que funciona
como um guia turístico de Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de interesse a
visitar, restaurantes e serviços. A iniciativa 'Apps for Good' envolve, em Portugal, vários parceiros,
incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian,
a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à final de uma competição,
na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se "Apps
for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade (good). A primeira final nacional de
"Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de 16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Alunos da Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto,
conceberam o "Food Organizer", uma aplicação que permite atualizar a lista de compras de casa, fazer
as refeições de acordo com os ingredientes disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já
estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó, criaram "SOS Sénior", uma aplicação para "smartphone",
com imagens, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema
incorporado de geolocalização permite que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser
facilmente localizado por equipas de socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no
Barreiro, os alunos socorreram-se igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel
que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de
acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, "EBSSA mais
especial", pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. Outras "apps", que
entram na competição e podem ser vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações
sobre um clube desportivo e jogos de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos
produzidos na Adega de Borba. Há também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da
carpa - os melhores locais, os materiais a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar e de como solucionar problemas informáticos. Para quem gosta de passear, há uma "app" que
funciona como um guia turístico de Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de
interesse a visitar, restaurantes e serviços. A iniciativa "Apps for Good" envolve, em Portugal, vários
parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de
Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação
Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais
fontes financiadoras). Lusa/SOL
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis que vão à final da competição "Apps for Good", na
sexta-feira, em Lisboa Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma
criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à
final de uma competição, na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em
Portugal, chama-se "Apps for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos
ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade
(good). A primeira final nacional de "Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de 16 escolas,
decorre na sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. De acordo com a Lusa, ao todo, 300 alunos,
dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das
quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à
final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Alunos da
Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto, conceberam o "Food Organizer", uma aplicação que
permite atualizar a lista de compras de casa, fazer as refeições de acordo com os ingredientes
disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó,
criaram "SOS Sénior", uma aplicação para "smartphone", com imagens, que possibilita aos idosos
acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e
receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema incorporado de geolocalização permite
que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser facilmente localizado por equipas de
socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, os alunos socorreram-se
igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel que ajuda crianças, jovens e
adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a
superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, "EBSSA mais especial", pode ser personalizada
de acordo com as características do utilizador. Outras "apps", que entram na competição e podem ser
vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações sobre um clube desportivo e jogos
de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos produzidos na Adega de Borba. Há
também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da carpa - os melhores locais, os materiais
a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar - e de como solucionar problemas
informáticos. Para quem gosta de passear, há uma "app" que funciona como um guia turístico de
Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de interesse a visitar, restaurantes e
serviços. A iniciativa "Apps for Good" envolve, em Portugal, vários parceiros, incluindo a Direção-Geral
de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
2015-09-10T10:43:01.428+01:00
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Iniciativa do CDI envolveu 300 alunos e 16 escolas
2015-09-09 15:36:00
No âmbito do primeiro projeto-piloto CDI Apps for Good nacional, que chegou ao fim, serão agora
anunciadas e colocadas em competição as melhores aplicações concebidas por alunos entre os 10 e os
18 anos. Esta é uma iniciativa que pretende estimular e capacitar os jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo.
Chegou ao o piloto CDI Apps for Good, culminando o projeto com o anúncio e a competição entre as
aplicações vencedoras. Será na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, pelas 15h. Os principais objetivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a
perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as
comunidades nas quais se inserem. Depois do sucesso alcançado no Reino Unido, onde surgiu o
programa teve origem, este chegou a Portugal em janeiro de 2015, a convite da Direção-Geral de
Educação, num projeto conjunto do CDI Portugal e do Apps for Good do Reino Unido.
O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que conceberam um
total de 56 aplicações. Em todo o Mundo, este programa já inspira cerca de 23 mil alunos de 680
escolas do Reino Unido, Espanha, EUA e Portugal.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta iniciativa "contribui para uma alteração
dos modelos educativos atuais, no sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania
ativa e responsabilidade social desde a juventude. Para além disso, este projeto contribui igualmente
para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando as crianças para uma
aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar,
criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente
evolução".
Segundo o Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, João Carlos
Sousa, "o Projeto Apps For Good apresenta um conjunto de caraterísticas inovadoras que se revelam
particularmente pertinentes no contexto atual, o que explica os excelentes resultados obtidos no
piloto".
Os profissionais do setor tecnológico e os professores realçam o gap de novas competências que
precisam de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os futuros desafios profissionais do
século XXI. Neste âmbito, o envolvimento da Microsoft Portugal neste projeto e no apoio ao CDI é
fundamental.
"A Microsoft Portugal preocupa-se com esta questão e tem investido fortemente na formação das
gerações mais novas. São elas o nosso futuro e motor de crescimento do País, e por isso não
hesitámos em apoiar este projeto-piloto, que superou as expectativas e foi claramente um sucesso",
afirma João Couto, Diretor Geral da Microsoft Portugal.
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O Apps for Good foi possível em Portugal graças ao apoio da Direção Geral da Educação, contando
com a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A
Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações (APDC) acompanham o projeto como parceiros Institucionais,
garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos principais parceiros
do CDI Portugal, associou-se ainda à realização dos eventos.
Recorde-se que o Apps for Good é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido criado
em 2010. Para além de desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem
criativa que permitem aos alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos
que podem fazer a diferença para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470
escolas e 23 mil estudantes de todo o Reino Unido. Para 2014/15 pretende-se atingir o número de mil
centros e 50 mil estudantes. Em 2013 ganhou o prémio Mundial da Google para a melhor aplicação
social.
O CDI Portugal foi criado em 2013, com uma metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de
inclusão e inovação social através da utilização da tecnologia. E conta com parceiros como a Microsoft,
Fundação PT, Fundação EDP, PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados.
CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org
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Iniciativa do CDI envolveu 300 alunos e 16 escolas
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No âmbito do primeiro projeto-piloto CDI Apps for Good nacional, que chegou ao fim, serão agora
anunciadas e colocadas em competição as melhores aplicações concebidas por alunos entre os 10 e os
18 anos. Esta é uma iniciativa que pretende estimular e capacitar os jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo.
Chegou ao o piloto CDI Apps for Good, culminando o projeto com o anúncio e a competição entre as
aplicações vencedoras. Será na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, pelas 15h. Os principais objetivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a
perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as
comunidades nas quais se inserem. Depois do sucesso alcançado no Reino Unido, onde surgiu o
programa teve origem, este chegou a Portugal em janeiro de 2015, a convite da Direção-Geral de
Educação, num projeto conjunto do CDI Portugal e do Apps for Good do Reino Unido.
O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que conceberam um
total de 56 aplicações. Em todo o Mundo, este programa já inspira cerca de 23 mil alunos de 680
escolas do Reino Unido, Espanha, EUA e Portugal.
Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta iniciativa "contribui para uma alteração
dos modelos educativos atuais, no sentido de promover a criação de uma consciência de cidadania
ativa e responsabilidade social desde a juventude. Para além disso, este projeto contribui igualmente
para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas tecnológicas, motivando as crianças para uma
aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela escola e consequente abandono escolar,
criando competências pessoais de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente
evolução".
Segundo o Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, João Carlos
Sousa, "o Projeto Apps For Good apresenta um conjunto de caraterísticas inovadoras que se revelam
particularmente pertinentes no contexto atual, o que explica os excelentes resultados obtidos no
piloto".
Os profissionais do setor tecnológico e os professores realçam o gap de novas competências que
precisam de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os futuros desafios profissionais do
século XXI. Neste âmbito, o envolvimento da Microsoft Portugal neste projeto e no apoio ao CDI é
fundamental.
"A Microsoft Portugal preocupa-se com esta questão e tem investido fortemente na formação das
gerações mais novas. São elas o nosso futuro e motor de crescimento do País, e por isso não
hesitámos em apoiar este projeto-piloto, que superou as expectativas e foi claramente um sucesso",
afirma João Couto, Diretor Geral da Microsoft Portugal.
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O Apps for Good foi possível em Portugal graças ao apoio da Direção Geral da Educação, contando
com a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A
Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações (APDC) acompanham o projeto como parceiros Institucionais,
garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos principais parceiros
do CDI Portugal, associou-se ainda à realização dos eventos.
Recorde-se que o Apps for Good é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido criado
em 2010. Para além de desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem
criativa que permitem aos alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos
que podem fazer a diferença para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470
escolas e 23 mil estudantes de todo o Reino Unido. Para 2014/15 pretende-se atingir o número de mil
centros e 50 mil estudantes. Em 2013 ganhou o prémio Mundial da Google para a melhor aplicação
social.
O CDI Portugal foi criado em 2013, com uma metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de
inclusão e inovação social através da utilização da tecnologia. E conta com parceiros como a Microsoft,
Fundação PT, Fundação EDP, PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados.
CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org
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1ª Final Apps for Good em Portugal é no dia 11 de Setembro
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8 Setembro, 2015
O piloto CDI Apps for Good chega ao fim, com a realização do evento final na Fundação Calouste
Gulbenkian, no próximo dia 11 de Setembro, onde as melhores aplicações concebidas pelos alunos
entre os 10 e os 18 anos vão ser mostradas ao público e colocadas em competição.
Os principais objectivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se
inserem. O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
conceberam um total de 56 aplicações.
Este programa, com origem no Reino Unido, chegou a Portugal em Janeiro de 2015 com o apoio da
Direcção Geral da Educação, contando com a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e
Microsoft como principais financiadores.
A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações (APDC) acompanham o projecto como parceiros Institucionais
garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT associou-se ainda à
realização dos eventos.
Via CDI.
Luis Vedor
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1ª Final Apps for Good em Portugal é no dia 11 de Setembro
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8 Setembro, 2015
O piloto CDI Apps for Good chega ao fim, com a realização do evento final na Fundação Calouste
Gulbenkian, no próximo dia 11 de Setembro, onde as melhores aplicações concebidas pelos alunos
entre os 10 e os 18 anos vão ser mostradas ao público e colocadas em competição.
Os principais objectivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as comunidades nas quais se
inserem. O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
conceberam um total de 56 aplicações.
Este programa, com origem no Reino Unido, chegou a Portugal em Janeiro de 2015 com o apoio da
Direcção Geral da Educação, contando com a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e
Microsoft como principais financiadores.
A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações (APDC) acompanham o projecto como parceiros Institucionais
garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT associou-se ainda à
realização dos eventos.
Via CDI.
Luis Vedor
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