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"Apps For Good"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e2ae0fb-2dd4-485f-9f86-

ab6ef1f8ee71&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

 
No âmbito do projeto "Apps For Good" já foram criadas mais de mil aplicações e muitas delas já estão
disponíveis no mercado.
Declarações de Matilde Buisel, CDI Portugal.
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A2 Descubra mais sobre o mundo da Realidade Aumentada num novo curso online
gratuito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2021

Meio: Sapo Online - Sapo Tek Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=736724b0

 
No novo curso gratuito, disponível na plataforma RECODE, os participantes poderão aprender mais
sobre Realidade Aumentada e descobrir como funciona a tecnologia que permite experiências
interativas com o mundo real.
 
O CDI Portugal, a entidade responsável pelo Apps for Good e pelo Centro de Cidadania Digital em
Valongo, acaba de lançar um novo curso online gratuito de Realidade Aumentada que será
disponibilizado na plataforma RECODE.
 
Através do curso, que terá a duração de 6 horas, será possível ficar a conhecer melhor a tecnologia e
descobrir como funciona, assim como as suas implicações sociais, uma vez que a Realidade
Aumentada "rompe" a barreira entre o real e o virtual.
 
Ao todo, a plataforma RECODE conta já com mais de uma dezena de cursos disponíveis. Em destaque
está, por exemplo, o curso de programação App Inventor, onde é possível aprender a lógica de
programação e como esta funciona.
 
Há também espaço para um curso de Introdução ao Mundo Digital, onde é possível conhecer o
potencial da Internet e das Redes Sociais e de Gestão de Projetos e Apps com Impacto, que ajuda a
desenvolver ideias de soluções digitais para desafios sociais.
 
Já o curso Hackear o Futuro trabalha as competências profissionais e explora o mundo do
empreendedorismo e nos cursos de Inteligência Artificial e Realidade Virtual é possível conhecer
melhor o funcionamento das tecnologias.
 
Todos os cursos da plataforma de e-learning são gratuitos, online, acessíveis a qualquer pessoa e
certificados pelo CDI Portugal e pelo movimento Recode mas também por grandes empresas como a
Microsoft e o PMI (Project Management Institute - Educational Foundation).
 
Nos próximos meses serão disponibilizados mais cursos online gratuitos na plataforma RECODE. Todos
os interessados em participar e ganhar novas competências tecnológicas podem aceder aos cursos
através da página da RECODE.
 
Não perca as principais novidades do mundo da tecnologia! Subscreva a newsletter do SAPO Tek.
Subscrever Já subscrevi As novidades de todos os gadgets, jogos e aplicações! Ative as notificações do
SAPO Tek. Subscrever Newton, se pudesse, seguiria. Siga o SAPO Tek nas redes sociais. Use a
#SAPOtek nas suas publicações. Facebook Twitter Instagram   Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar
Partilhar     Comentários
 
SAPO
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca5bf33e

 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão
apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da
Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O Público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-madeira-
e-acores
 
Mais informações sobre o Encontro aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-madeira-7a-
edicao/
 
https://www.facebook.com/canalalentejo
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A4

Madeira e Açores recebem a última semifinal da maior Competição Nacional de
Aplicações Criadas por Jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2021

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eeb29e6e

 
Encontro Regional decorre na tarde do dia 8 de julho e será totalmente online;
10 equipas de jovens vão fazer o pitch, expor as suas aplicações e as duas equipas finalistas estarão
presentes no Evento Final em setembro;
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolverem
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão
apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da
Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O Público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
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Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui:
 
https://hopin.com/events/encontro-regional-madeira-e-acores
 
Mais informações sobre o Encontro aqui:https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-madeira-7a-
edicao/
 
Corpcom
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A6

Madeira e Açores recebem a última semifinal da maior competição nacional de
aplicações criadas por jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2021

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38c18796

 
7ª Edição do Apps for Good
 
Encontro Regional decorre na tarde do dia 8 de julho e será totalmente online;
10 equipas de jovens vão fazer o pitch, expor as suas aplicações e as duas equipas finalistas estarão
presentes no Evento Final em setembro;
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolverem
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual.
 
Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções tecnológicas
desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas(uma dos Açores e outra da Madeira), que irão juntar-
se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa,a 29 de setembro, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos.
 
O Púb l i co  poderá votar  na sua so lução favor i ta  até  d ia  8  de ju lho às  16h00
aqui:ht tps://cd i .org.pt/votacao-encontro-reg iona l -acores-e-madei ra-7a-ed icao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'PsstTaxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
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temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui:https://hopin.com/events/encontro-regional-madeira-e-
acores
 
Mais informações sobre o Encontro aqui:https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-madeira-7a-
edicao/
 
AGENDA
 
Dia: 8 de julho de 2021
 
15h30 (hora continental) - Momento de Abertura
 
15h50 às 16h50 - Momento Pitch
 
16h50 às 17h20 - Momento à Conversa
 
17h20 às 17h35 - Anúncio dasaplicações finalistas e Prémios do Público
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
 
O objetivo do programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
 
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas.
 
O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
José Lagiosa
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A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 6,65 x 29,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 93775677 08-07-2021

COMPETIÇÃO 

Estudantes 
concorrem no 
Apps for good' 
O terceiro e último encontro re-
gional da competição nacional 
do programa educativo Apps for 
Good' realiza-se hoje, a partir das 
15h30, para a apresentação das so-
luções tecnológicas criadas pelos 
alunos e professores da Madeira e 
dos Açores. O evento será em for-
mato online e pode ser acompa-
nhado por inscrição no link https:// 
hopin.com/events/encontro-regio-
nal-madeira-e-acores. 

"De um total de 10 equipas de 
jovens entre o 5.° ano e o 12.° anos 
que vão participar e demonstrar 
o trabalho desenvolvido ao lon-
go do ano letivo, apresentando as 
suas ideias (Apps) que solucionam 
problemas reais, serão escolhidas 
duas finalistas (uma dos Açores e 
outra da Madeira), que irão jun-
tar-se às 22 soluções finalistas que 
estarão presentes no evento final 
em Lisboa, a 29 de setembro, na 
Fundação Calouste Gulbenkian", 
refere a organização em nota de 
imprensa. 

Além das duas soluções finalis-
tas serão ainda conhecidos e en-
tregues dois prémios do público, 
atribuído à solução dos Açores e 
da Madeira que tiver mais votos. O 
público poderá votar na sua solu-
ção favorita até às 16 horas do dia 
de hoje, através do link https://cdi. 
org.pt/votacao-encontro-regio-
nal-acores-e-madeira-7a-edicao/. 

Saliente-se que o encontro re-
gional Açores e Madeira do Apps 
for Good' contará com a interven-
ção do diretor regional de Edu-
cação, Marco Gomes, pela nossa 
Região. 
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A9

Conheça a agenda que marca o dia de hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2021

Meio: JM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd06641e

 
Bom dia! Boa quinta-feira!
 
* O JM - Madeira realiza no Porto Santo, entre as 10h00 e as 13h00, no Centro Cultural e de
Congressos do Porto Santo, a iniciativa Jornadas Madeira 2021, com o tema central 'Balanço
Autárquico'. A iniciativa que tem sido referência em todos os concelhos conta com a intervenção da
presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim, do presidente da Câmara Municipal, Idalino
Vasconcelos, e da presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva.
 
* Às 09h00 começa a reunião plenária n.º 91, na sala do hemiciclo da ALRAM, num debate com 18
pontos de agenda para discussão.
 
* O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral
Barreto, recebe pelas 09h30, no Palácio de São Lourenço, o comandante do Navio da República
Portuguesa SAGRES, Capitão-de-Fragata António Manuel Maurício Camilo, em audiência.
 
* Acontece hoje pelas 10h30, nas instalações da marina do Funchal, a Cerimónia do Hastear da
Bandeira Azul.
 
* A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita
pelas 11h00 a Zona de Lazer da Boca dos Namorados, localizada na freguesia do Jardim da Serra,
concelho de Câmara de Lobos.
 
* Hoje terá lugar a assinatura do protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da animação
turística, entre a Região Autónoma da Madeira e o Club Sports da Madeira, entidade organizadora do
Rali Vinho da Madeira. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura, e Dorita Mendonça,
diretora regional do Turismo, serão os representantes da Região na formalização do protocolo, que
decorrerá, pelas 11h00, na sede do Club, na Avenida Arriaga n.º 43.
 
* O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 11h00 uma
delegação da Assembleia Nacional da Venezuela, que se encontra de visita à Região.
 
* O executivo da Câmara Municipal do Funchal encontra-se hoje para a reunião semanal. Pelas 13h00
haverá declarações à Comunicação Social.
 
* O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece hoje às 15h30, e será totalmente virtual. Na última
semifinal da 7.ª edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas
pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira.
 
* Hoje pelas 15h30, nos Paços do Concelho do Funchal, acontecerá a inauguração das novas
instalações da Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na Câmara Municipal do Funchal.
O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.
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Bom dia! Boa quinta-feira! * O JM - Madeira realiza no Porto Santo, entre as 10h00 e as 13h00, no
Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a iniciativa Jornadas Madeira 2021, com o tema
central 'Balanço Autárquico'. A iniciativa que tem sido referência em todos os concelhos conta com a
intervenção da presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim, do presidente da Câmara Municipal,
Idalino Vasconcelos, e da presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva. * Às 09h00 começa a
reunião plenária n.º 91, na sala do hemiciclo da ALRAM, num debate com 18 pontos de agenda para
discussão. * O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro
Ireneu Cabral Barreto, recebe pelas 09h30, no Palácio de São Lourenço, o comandante do Navio da
República Portuguesa SAGRES, Capitão-de-Fragata António Manuel Maurício Camilo, em audiência. *
Acontece hoje pelas 10h30, nas instalações da marina do Funchal, a Cerimónia do Hastear da
Bandeira Azul. * A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana
Prada, visita pelas 11h00 a Zona de Lazer da Boca dos Namorados, localizada na freguesia do Jardim
da Serra, concelho de Câmara de Lobos. * Hoje terá lugar a assinatura do protocolo de
desenvolvimento e cooperação no âmbito da animação turística, entre a Região Autónoma da Madeira
e o Club Sports da Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho da Madeira. Eduardo Jesus, secretário
regional do Turismo e Cultura, e Dorita Mendonça, diretora regional do Turismo, serão os
representantes da Região na formalização do protocolo, que decorrerá, pelas 11h00, na sede do Club,
na Avenida Arriaga n.º 43. * O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel
Rodrigues, recebe pelas 11h00 uma delegação da Assembleia Nacional da Venezuela, que se encontra
de visita à Região. * O executivo da Câmara Municipal do Funchal encontra-se hoje para a reunião
semanal. Pelas 13h00 haverá declarações à Comunicação Social. * O terceiro e último encontro
regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais acontece hoje às 15h30, e será totalmente virtual. Na última semifinal da 7.ª edição
do Apps for Good serão apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e
professores dos Açores e da Madeira. * Hoje pelas 15h30, nos Paços do Concelho do Funchal,
acontecerá a inauguração das novas instalações da Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho na Câmara Municipal do Funchal. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na
ocasião.
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A11

Madeira e Açores recebem encontro regional do Apps for Good
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2021

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Ruben Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30fed394

 
A concurso vão estar 10 equipas. Serão escolhidas duas finalistas (uma da Madeira e outra dos
Açores) que se vão juntar às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a
29 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
A Madeira e os Açores recebem esta quinta-feira o último encontro regional do Apps for Good, que
será realizado em formato virtual. Esta é uma iniciativa criada por jovens para resolver problemas
sociais.
 
"De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian", refere a organização.
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão: Direção Regional da
Educação Açores e Madeira, Direção Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Para além dos dois finalistas serão também entregues dois prémios do público, às soluções da Madeira
e dos Açores que obtiverem mais votos.
 
O público pode votar até 8 de julho às 16h00 em https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-acores-
e-madeira-7a-edicao/
 
Vão existir vários oradores durante este encontro, entre os quais: Marco Gomes (Diretor-Regional da
Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos Açores, João Baracho
(Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do programa Apps for Good
Portugal).
 
Para assistir a este encontro precisa fazer inscrição em https://hopin.com/events/encontro-regional-
madeira-e-acores
 
Pode encontrar mais informações, entre as quais as ideias das 10 equipas a concurso, em
https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-madeira-7a-edicao/
 
Ruben Pires
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A12

Madeira recebe a última semifinal da "maior" competição nacional de aplicações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2021

Meio: JM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b4cf61f6

 
O terceiro e último encontro regional da "maior" competição nacional pela aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 e será
totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções
tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois prémios do público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(diretor-regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (diretor-executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (gestora de projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal bastará fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-
madeira-e-acores
 
Mais informações sobre o Encontro, através do link: https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-
madeira-7a-edicao/
 
O terceiro e último encontro regional da "maior" competição nacional pela aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 e será
totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções
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tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira. De um total de 10
equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido
ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (apps) que solucionam problemas reais, serão
escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão juntar-se às 22 soluções
finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian. Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois prémios do
público, atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O público poderá votar na
sua solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/ O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários
oradores como Marco Gomes (diretor-regional da Educação da Madeira), um representante da Direção
Regional da Educação dos Açores, João Baracho (diretor-executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel
(gestora de projeto do programa Apps for Good Portugal). Entre os elementos do júri que vão
selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais
a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas,
ANPRI, entre outros. Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição
encontramos aplicações como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com
dificuldades financeiras; a 'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está
lotado ou se podem dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e
empresas a ter um transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a
'Louber.Animals.Care', que pretende temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação
de pessoas com incapacidade, doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre
outras. Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps
for Good em Portugal bastará fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-
madeira-e-acores Mais informações sobre o Encontro, através do link: https://cdi.org.pt/encontro-
regional-acores-e-madeira-7a-edicao/
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A14

Madeira e Açores recebem a última semifinal da maior competição nacional de
aplicações criadas por jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2021

Meio: Mais Educativa Online Autores: Joana Alves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf2df290

 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão
apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da
Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O Público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Podes assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui.
 
Fica a saber tudo sobre o Encontro aqui.
 
Joana Alves
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A15

Madeira e Açores recebem a última semifinal da maior competição nacional de
aplicações criadas por jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2021

Meio: Pontos de Vista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84652592

 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão
apresentadas as soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da
Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O Público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/.
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-madeira-
e-acores.
 
Mais informações sobre o Encontro aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-madeira-7a-
edicao/.
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A16

Madeira recebe competição nacional de aplicações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2021

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7c8eece

 
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolverem
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
O terceiro e último encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por
jovens para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 (hora
continente) e será totalmente virtual.
 
Na última semifinal da 7.ª Edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções tecnológicas
desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5.º ano e o 12.º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois Prémios do Público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos.
 
O Público poderá votar na sua solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui.
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(Diretor-Regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (Gestora de Projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal basta fazer a inscrição aqui.
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A17

Madeira recebe a última semifinal da
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2021

Meio: Rádio Santana FM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c10bfcfa

 
O terceiro e último encontro regional da \
 
JM
 
Julho 7, 2021 10:15
 
O terceiro e último encontro regional da "maior" competição nacional pela aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais acontece já esta quinta-feira, dia 8 de julho, às 15h30 e será
totalmente virtual. Na última semifinal da 7ª Edição do Apps for Good serão apresentadas as soluções
tecnológicas desenvolvidas pelos alunos e professores dos Açores e da Madeira.
 
De um total de 10 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas duas finalistas (uma dos Açores e outra da Madeira), que irão
juntar-se às 22 soluções finalistas que estarão presentes no Evento Final em Lisboa, a 29 de
setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Além das duas soluções finalistas serão ainda conhecidos e entregues dois prémios do público,
atribuído à solução dos Açores e da Madeira que tiver mais votos. O público poderá votar na sua
solução favorita até dia 8 de julho às 16h00 aqui: https://cdi.org.pt/votacao-encontro-regional-
acores-e-madeira-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Açores e Madeira do Apps for Good terá vários oradores como Marco Gomes
(diretor-regional da Educação da Madeira), um representante da Direção Regional da Educação dos
Açores, João Baracho (diretor-executivo do CDI Portugal) e Matilde Buisel (gestora de projeto do
programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri que vão selecionar as equipas finalistas estarão representantes dos
parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção Regional da Educação Açores e Madeira, Direção
Regional da Juventude, Galp, BNP Paribas, ANPRI, entre outros.
 
Entre as 10 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Do4NewLife', que pretende ajudar pessoas sem abrigo e com dificuldades financeiras; a
'SafeShop', através da qual as pessoas sabem se um espaço comercial está lotado ou se podem
dirigir-se para fazer as suas compras; a 'Psst Taxi!', que vai ajudar particulares e empresas a ter um
transporte disponível, num máximo, de 15 em 15 minutos; a 'Louber.Animals.Care', que pretende
temporariamente cuidar, passear e tratar animais de estimação de pessoas com incapacidade,
doentes, em viagem, com excesso de trabalho, indisponíveis; entre outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Açores e Madeira da 7ª Edição do Apps for
Good em Portugal bastará fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-
madeira-e-acores
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Mais informações sobre o Encontro, através do link: https://cdi.org.pt/encontro-regional-acores-e-
madeira-7a-edicao/
 
Codingest
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A19

Aplicação EcoClass vence Prémio do Público no Apps for Good UK
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/07/2021

Meio: Ecossistema Digital

URL: http://ecossistemadigital.pt/app-ecoclass/

 
Conheça a EcoClass, uma app para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos, que acaba de
vencer o Prémio do Público no Apps for Good UK
 
Em 2021, os aplicativos móveis devem gerar US $ 693 bilhões em receita através de lojas de
aplicativos e publicidade nos aplicativos. Além disso, a mobilidade empresarial é estimada em US $
510,39 bilhões até 2022.
 
Embora muitas empresas estejam tentando tirar proveito dessa tendência, muitas não sabem como
criar um aplicativo com sucesso. O êxito dentro do cenário competitivo dessas projeções de
crescimento pode tornar-se uma realidade para a sua empresa - mas apenas se for apoiado por um
processo de desenvolvimento de aplicativos móveis cultivado com precisão.
 
Independentemente do tamanho e área do seu projecto pessoal ou empresarial, seguir um processo
de desenvolvimento fará com que o seu aplicativo móvel seja uma mais-valia. O importante é definir
um objectivo claro e preciso, com reconhecida vantagem para os utilizadores.
 
Por exemplo, existem várias aplicações financeiras, como é o caso da the-bitcoinbank-pro.com/login,
que se destinam a proporcionar um software que fornece sinais de negociação de criptografia em
tempo real, para que você saiba exatamente o que negociar e quando. A vantagem para o utilizador é
evidente, o que justifica o êxito de iniciativas como esta.
 
EcoClass: uma história de sucesso no Apps for Good UK
 
Neste contexto, realçamos o sucesso da EcoClass, uma aplicação para ensinar os mais novos a serem
mais ecológicos, que acaba de vencer o Prémio do Público no Apps for Good UK, uma das maiores
competições mundiais de aplicações.
 
A EcoClass era a única aplicação portuguesa criada por jovens finalista na competição do Apps for
Good UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem
aplicações para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em
todos os países, tornando-se assim na maior competição mundial de aplicações.
 
De um total de 15 equipas finalistas, distribuídas por 5 categorias, a EcoClass estava a competir na
categoria 'Global Innovators'.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e
ganhou o Prémio do Público.
 
A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários,
frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os mais novos a serem mais
ecológicos.
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Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
 
O objetivo do programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
 
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
Sobre o CDI
 
O CDI nasceu no Brasil há 26 anos, foi fundado por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas
Organizações Não-Governamentais a nível mundial. Em Portugal o CDI é responsável pelo Apps for
Good e pelo Centro de Cidadania Digital (Switch to Innovation).
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App lusa premiada 
no Reino Unido 
A aplicação portuguesa EcoClass, 
para ensinar os mais novos a se-
rem mais ecológicos, conquistou o 
prémio do público do Reino Unido 
no concurso Apps for Good, um 
dos mais importantes a nível inter-
nacional nesta categoria. A app foi 
desenvolvida por três alunos da 
escola secundária de Vila Verde. 
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Aplicação Portuguesa EcoClass vence prémio numa das maiores competições
mundiais de aplicações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2021

Meio: Green Purpose Online

URL: https://www.greenpurpose.pt/sem-categoria/ecoclass-vence-premio-appforgoods/

 
A Aplicação EcoClass, criada no âmbito do Apps for Good Portugal por jovens portugueses, foi a mais
votada e a escolha do público da competição do Apps for Good UK. A EcoClass é aplicação com
conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos.
 
A EcoClass era a única aplicação portuguesa criada por jovens finalista na competição do Apps for
Good UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem
aplicações para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em
todos os países, tornando-se assim na maior competição mundial de aplicações.
 
De um total de 15 equipas finalistas, distribuídas por 5 categorias, a EcoClass estava a competir na
categoria 'Global Innovators'.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e
ganhou o Prémio do Público. A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo,
mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os
mais novos a serem mais ecológicos.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
[Additional Text]:
subscrever newsletter
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Estudantes portugueses distinguidos na Apps for Good UK
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2021

Meio: Fórum Estudante Online

URL: https://forum.pt/escolas/estudantes-portugueses-distinguidos-na-apps-for-good-uk

 
Aplicação portuguesa EcoClass, criada por estudantes da Escola Secundária de Vila Verde, venceu
"Prémio do Público" na Apps for Good UK
 
A EcoClass era a única aplicação portuguesa criada por jovens finalista na competição do Apps for
Good UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem
aplicações para resolverem problemas sociais. A aplicação foi a mais votada e a escolha do público da
competição. A aplicação inclui conteúdos como tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários, frases,
dicas e competições entre alunos e turmas, na área da literacia ecológica.
 
Com conteúdos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos, a EcoClass foi distinguida de um
total de 15 equipas finalistas, distribuídas por 5 categorias. A solução foi criada pelos alunos Anna
Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila Verde.
 
O Apps for Good é um programa para jovens entre os 10 e 18 anos e respetivos professores, que
promove a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo "um novo
modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático". O objetivo do programa é desenvolver
aplicações para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas
relacionados com a sustentabilidade.
 
Para saber mais, clica aqui.
 
Tweet
 
Whatsapp
 
Forum Estudante
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A aplicação portuguesa EcoClass vence prémio em competição mundial de aplicações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2021

Meio: Green Future - Automagazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d65ed79

 
A EcoClass, aplicação com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos,
venceu, hoje, o Prémio do Público no Apps for Good UK, uma das maiores competições mundiais de
aplicações.
 
A EcoClass era a única aplicação portuguesa criada por três jovens na competição do Apps for Good
UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações
para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em todos os
países, tornando-se assim na maior competição mundial de aplicações.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e
ganhou o Prémio do Público. A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo,
mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os
mais novos a serem mais ecológicos.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
GFAM
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Projeto português EcoClass premiado na final da Apps for Good UK
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2021

Meio: Link To Leaders Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8e615b32

 
A aplicação portuguesa foi criada no âmbito do Apps for Good Portugal. Agora foi a mais votado pelo
público na final da competição no Reino Unido.
 
A EcoClass, aplicação com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos,
foi a escolha do público da competição do Apps for Good UK que lhe atribuiu o Prémio do Público.
 
A aplicação foi desenvolvida por um grupo de alunos da Escola Secundária de Vila Verde - Anna
Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas - e era único projeto português presente nesta
competição internacional. Consiste numa solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo,
mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os
mais novos a serem mais ecológicos. De um total de 15 equipas finalistas, distribuídas por cinco
categorias, a EcoClass estava a competir na categoria 'Global Innovators'.
 
O Apps for Good é um programa educativo tecnológico, lançado pelo CDI, que desafia alunos ( entre
os 10 e 18 anos) e professores a desenvolverem aplicações para resolverem problemas sociais e que
recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em todos os países. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets.
 
Comentários
 
Link To Leaders
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EcoClass vence escolha do público na competição Apps for Good UK
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2021

Meio: PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea8c5c23

 
Anna Dornelas, Maria Fortunato e Victor Dornelas são os criadores da aplicação EcoClass (Foto:
Divulgação)
 
EcoClass vence escolha do público na competição Apps for Good UK
 
A aplicação EcoClass, criada no âmbito da competição Apps for Good Portugal, acaba de vencer a final
do Apps for Good UK, sendo a mais votada na escolha do público.
 
A EcoClass, a aplicação com conteúdos ecológicos com o objetivo de ensinar os mais novos a serem
mais ecológicos através de tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários, frases, dicas e
competições entre alunos e turmas, é a vencedora da competição Apps for Good UK, uma das maiores
competições mundiais de aplicações.
 
A competição internacional é desenvolvida no âmbito de "um programa educativo tecnológico que
desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações para resolverem problemas sociais". Em
concurso estavam 15 equipas finalistas, distribuídas por cinco categorias, sendo a categoria "Global
Innovators" aquela em que a EcoClass estava a competir.
 
A aplicação foi criada pelos alunos Anna Dornelas, Maria Fortunato e Victor Dornelas da Escola
Secundária de Vila Verde. A EcoClass foi o único projeto selecionado para representar Portugal no
concurso internacional, arrecadando o Prémio do Público.
 
A aplicação
surgiu no âmbito do programa Apps for Good, lançado pelo CDI Portugal, que tem
como finalidade incentivar alunos e professores a desenvolver aplicações,
recorrendo ao uso da tecnologia, "que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos".
 
O programa
decorreu ao longo do ano letivo, e tanto os professores como os alunos tiveram acesso
a conteúdos online com uma metodologia de projeto de cinco passos. Para além
destes conteúdos, os participantes contaram com uma rede de especialistas, "para
prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas".
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"Apps for Good"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7090fbbe-200a-4652-8560-

7013cb35b479&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

 
Desafiar alunos e professores a desenvolver aplicações para smartphones ou tablets é esta a missão
do programa "Apps for Good". No final do programa realiza-se uma competição que na opinião de
Matilde Buisel do CDI Portugal é uma oportunidade para partilhar ideias e experiências.
Declarações de Matilde Buisel, CDI Portugal.
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Portuguesa EcoClass foi a mais votada e a escolha do público da competição do Apps
for Good UK;
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2021

Meio: Ambiente Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae53705

 
A EcoClass, a aplicação com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais
ecológicos, acaba de vencer o "Prémio do Público" no Apps for Good UK, uma das maiores
competições mundiais de aplicações, pode ler-se num comunicado.
 
A EcoClass foi a única aplicação portuguesa criada por jovens finalista na competição do Apps for Good
UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações
para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em todos os
países, tornando-se assim na maior competição mundial de aplicações.
 
De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, de um total de 15 equipas finalistas,
distribuídas por 5 categorias, a EcoClass estava a competir na categoria "Global Innovators".
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional: "A
EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários,
frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os mais novos a serem mais
ecológicos", explicam os fundadores.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende encorajar jovens (entre os
10 e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus
problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do
programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a
resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 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. O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
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Aplicação portuguesa conquista público em concurso no Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2021

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6658cced

 
Solução com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos ganhou
prémio do público na competição Apps for Good.
 
Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas, alunos que desenvolveram a aplicação EcoClass.
 
© DR
Comentar
Uma aplicação portuguesa conquistou o interesse do público do Reino Unido no concurso Apps for
Good. A aplicação EcoClass, para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos, ganhou o prémio do
público numa das competições internacionais deste género, segundo informação divulgada esta
quarta-feira.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e
ganhou o prémio do público. A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo,
mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os
mais novos a serem mais ecológicos.
 
O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a
desenvolverem aplicações para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas
neste ano letivo em todos os países, tornando-se, desta forma, numa das maiores competições
mundiais de aplicações.
 
Em Portugal, a iniciativa é promovida pela CDI e pretende atrair jovens entre 10 e 18 anos e também
professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos. Atualmente com 220 escolas, a ambição é chegar a 3600
escolas a nível nacional, indicou ao Dinheiro Vivo o líder da competição em Portugal, João Baracho.
 
[Additional Text]:
Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas, alunos que desenvolveram a aplicação EcoClass.
Dinheiro Vivo
 
Dinheiro Vivo
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Alunos de Vila Verde vencem Prémio do Público na Apps for Good UK com aplicação
EcoClass
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2021

Meio: Green Savers Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43b10f7e

 
A app, que integra conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos, estava
a competir na categoria 'Global Innovators'
 
Alunos de Vila Verde vencem Prémio do Público na Apps for Good UK com aplicação EcoClass
 
Por Green Savers
 
12:48 - 30 Junho 2021
 
Partilhar
 
A EcoClass, aplicação (app) com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais
ecológicos, acaba de vencer o Prémio do Público na competição internacional Apps for Good UK.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal no concurso, tendo estado a
competir na categoria 'Global Innovators'. A app sensibiliza para o tema da ecologia através de
tarefas, mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas.
 
O Apps for Good é um programa educativo tecnológico criado em 2010 que desafia alunos entre os 10
e os 18 anos e professores a desenvolverem aplicações para resolverem problemas sociais
relacionados com a sustentabilidade. São eleitas 15 equipas finalistas, distribuídas por 5 categorias -
'Climate Creators', 'Digital Explorers', 'Future Founders', 'Global Innovators' e 'Community Heroes'. Em
Portugal, o programa foi lançado pelo CDI Portugal em 2015.
 
A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas
disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos.
Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas
que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo
de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.
 
Continuar a ler
 
Partilhar
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Portuguesa EcoClass vence Prémio do Público numa das maiores competições
mundiais de aplicações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2021

Meio: Mais Educativa Online Autores: Rita Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f414ead2

 
A EcoClass, aplicação com conteúdos ecológicos para ensinar os mais novos a serem mais ecológicos,
vence o Prémio do Público no Apps for Good UK, uma das maiores competições mundiais de
aplicações.
 
A EcoClass era a única aplicação portuguesa criada por jovens finalista na competição do Apps for
Good UK, o programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a desenvolverem
aplicações para resolverem problemas sociais e que recebeu as aplicações criadas neste ano letivo em
todos os países, tornando-se assim na maior competição mundial de aplicações.
 
De um total de 15 equipas finalistas, distribuídas por 5 categorias, a EcoClass estava a competir na
categoria 'Global Innovators'.
 
Criada pelos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas da Escola Secundária de Vila
Verde, a EcoClass foi a única selecionada para representar Portugal na competição internacional e
ganhou o Prémio do Público. A EcoClass é uma solução com conteúdos ecológicos - tarefas, um jogo,
mapas, etapas, questionários, frases, dicas e competições entre alunos e turmas - para ensinar os
mais novos a serem mais ecológicos.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
Rita Costa
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Aplicação "ecológica" portuguesa é a vencedora do Prémio do Público da Apps for
Good UK
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2021

Meio: PC Guia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e1f7b89

 
A EcoClass, uma aplicação para ensinar crianças e jovens a serem mais ecológicos com tarefas, um
jogo, mapas, etapas, questionários, frases e dicas, é a vencedora do Prémio do Público da Apps for
Good UK.
 
Esta aplicação foi criada no âmbito desta competição nacional e acabou seleccionada para representar
o País a nível internacional. A EcoClass foi criada por Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas
(Escola Secundária de Vila Verde) e era uma das quinze finalistas - estava na categoria 'Global
Innovators'.
 
©EcoClass | A app tem um tarefas, um jogo, mapas, etapas, questionários e dicas para ajudar
crianças e jovens a serem mais ecológicos.
 
Em Portugal, já foram seleccionadas as onze finalistas da sexta edição do Apps for Good - a final está
marcada para Setembro.
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Lisboa recebe a maior competição nacional de apps criadas por jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/06/2021

Meio: Ecommerce News Portugal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e270fca

 
O segundo encontro regional da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais aconteceu virtualmente no passado dia 25 de junho, o Apps for Good.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende incentivar 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.
 
De um total de 85 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que participaram e demonstraram o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 11 finalistas da Região Centro-Sul, num total de 22 soluções
finalistas, que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa.
 
Além das 11 soluções finalistas será ainda conhecido e entregue o Prémio do Público, atribuído à
solução que tiver mais votos.
 
A somar a isto, no Encontro Regional Centro-Sul será anunciado o piloto realizado numa escola de um
Estabelecimento Prisional, bem como o anúncio do lançamento oficial da app 'ReAPP' - que pretende
combater o desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanos - que venceu o Prémio Cooler Planet
na 6ª Edição do Apps for Good.
 
O Encontro Regional Centro-Sul do Apps for Good terá vários oradores como José Vítor Pedroso
(Diretor-Geral da Educação), João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal), Jorge Monteiro
(Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), Cláudia Montenegro (Galp), Gonçalo Cardoso de
Pina (BNP Paribas), Teresa Godinho (Direção-Geral da Educação), Matilde Buisel (Gestora de Projeto
do programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Centro-Sul que vão selecionar as equipas finalistas
estarão representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação,
Galp, BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, HP, entre
outros.
 
Entre as 85 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'SolidaryFood', que pretende ajudar os supermercados a solucionar o problema de comida
desperdiçada; a 'Anonly', que destina-se a ajudar pessoas a resolver problemas de solidão e do foro
psicológico; a 'CovidChecker', que tem como objetivos facilitar o rastreio de casos suspeitos de Covid,
controlar os casos ativos e diminuir a transmissão do vírus; a 'Ladies', que serve para ajudar as
mulheres vítimas de assédio e de violência doméstica; a 'SavePets', que pretende ajudar a diminuir o
número de animais em perigo; entre muitas outras.
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“Social Safe”, que gere o di-
nheiro e outros bens essenciais
que serão, depois, distribuí  dos
por pessoas carenciadas.
“Food Helping”, que incentiva
as pessoas a fazerem doações
de alimentos, promovendo a
entrega de prémios a quem o
fizer. “Anonly”, uma ajuda psi-
cológica (com um programa
“Premium” que tem o apoio de
psicólogos), para resolver pro-

blemas de solidão e outros,
como depressão, aumentados
com a pandemia. “Chain Help”,
que promove a troca directa
de bens essenciais do dia-a-dia,
como material escolar, alimen-
tos ou roupa.

É com estas quatro aplica-
ções que a Escola Secundária
D. Dinis participa na 7.ª edição
do Apps for Good, a maior
competição nacional de apli-

cações criadas por jovens, cujo
encontro regional Centro-Sul
decorre hoje à tarde, total-
mente online.

A Escola D. Dinis, que já no
ano lectivo passado partici-
pou nesta competição com
seis aplicações, é a única do
distrito de Coimbra presente
no concurso que pretende en-
contrar a melhor aplicação
criada por jovens para resol-

ver problemas sociais. 
Aberta a jovens entre o 5.º e

o 12.º ano, a competição conta,
da parte da Escola Secundária
D. Dinis, com participantes que
são alunos do 10.º ano, do
Curso Profissional Técnico de
Informática e Sistemas, com
trabalhos desenvolvidos nas
disciplinas de Português, In-
trodução à Linguagem de Pro-
gramação e Área de Integra-

ção.
A competição de hoje, total-

mente virtual irá escolher os 11
finalistas da Região Centro-Sul,
para alcançar um total de 22
soluções finalistas que estarão
presentes no Evento Final, a de-
correr em Lisboa no próximo
dia 29 de Setembro, na Funda-
ção Calouste Gulbenkian. 

Além das 11 soluções finalis-
tas será ainda conhecido e en-
tregue o Prémio do Público,
atribuído à solução que tiver
mais votos. A votação está a
decorrer em https://cdi.org.pt/
encontro-regional-centro-sul-
7a-edicao/, terminando às
16h30 de hoje.

O anúncio das aplicações fi-
nalistas decorrerá entre as
17h25 e as 17h45 de hoje. Para
assistir ao Encontro Regional
Centro-Sul basta fazer a inscri-
ção aqui:
https://hopin.com/events/en-
contro-regional-centro-sul.�

Escola D. Dinis em
competição nacional
de app para jovens
Regional Alunos de Coimbra concorrem com quatro
aplicações ligadas à solidariedade e à saúde mental Escola D. Dinis volta a participar este ano na competição

Escola volta a concor-
rer este ano com 4
aplicações de alunos
do 10.º ano do curso
profissional de Infor-
mática e Sistemas
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Competição Apps for Good hoje em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/06/2021

Meio: Empreendedor Online

URL: https://www.empreendedor.com/competicao-apps-for-good-hoje-em-lisboa/

 
Foto de Apps for Good
 
A 7ª Edição do Apps for Good decorre hoje, dia 25 de junho, em formato totalmente online. No
evento, 85 equipas de jovens vão fazer o pitch, expor as suas aplicações. As melhores vão participar
no Evento Final em setembro. Com este programa a Apps for Good pretende que jovens utilizem a
tecnologia para resolverem problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
Um total de 85 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano vão participar na fase eliminatória do
programa para educação tecnológica patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian. No evento as
equipas vão demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas Apps
que solucionam problemas reais.
 
No final desta fase serão escolhidas 11 finalistas representado a Região Centro-Sul que, juntamente
com outros 11 finalistas da Região Norte, constituirão as 22 equipas que estarão presentes no Evento
Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
 
Além das 11 soluções finalistas será ainda conhecido e entregue o Prémio do Público, atribuído à
solução que tiver mais votos. O Público poderá votar na sua solução favorita até dia 25 de junho às
16h30 aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-centro-sul-7a-edicao/
 
O Encontro Regional Centro-Sul irá apresentar também o piloto realizado numa escola de um
Estabelecimento Prisional, bem como o anúncio do lançamento oficial da app 'ReAPP' - que pretende
combater o desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanos - que venceu o Prémio Cooler Planet
na 6ª Edição do Apps for Good.
 
O Encontro Regional Centro-Sul do Apps for Good terá ainda um conjunto de palestras de vários
oradores como José Vítor Pedroso (Diretor-Geral da Educação), João Baracho (Diretor-Executivo do
CDI Portugal), Jorge Monteiro (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), Cláudia Montenegro
(Galp), Gonçalo Cardoso de Pina (BNP Paribas), Teresa Godinho (Direção-Geral da Educação), Matilde
Buisel (Gestora de Projeto do programa Apps for Good Portugal).
 
Entre as 85 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'SolidaryFood', que pretende ajudar os supermercados a solucionar o problema de comida
desperdiçada; a 'Anonly', que destina-se a ajudar pessoas a resolver problemas de solidão e do foro
psicológico; a 'CovidChecker', que tem como objetivos facilitar o rastreio de casos suspeitos de Covid,
controlar os casos ativos e diminuir a transmissão do vírus; a 'Ladies', que serve para ajudar as
mulheres vítimas de assédio e de violência doméstica; a 'SavePets', que pretende ajudar a diminuir o
número de animais em perigo; entre muitas outras.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Centro-Sul da 7ª Edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/encontro-regional-centro-sul
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
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e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é
desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.
 
Empreendedor
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Alunos da Secundária de Vila Verde vencem concurso internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/06/2021

Meio: Jornal O Vilaverdense Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9d9dba2

 
A equipa EcoClass da Escola Secundária de Vila Verde, composta pelos alunos Anna Dornelas, Maira
Fortunato e Victor Dornelas, foi premiada na competição internacional Apps for Good 2021 Awards.
 
Os alunos fundaram a equipa EcoTeam e desenvolveram a aplicação "EcoClass", orientada pelos
professores Lara Almeida e José Lago.
 
PUBLICIDADE
 
Esta equipa foi a única equipa portuguesa a participar na competição internacional Apps for Good 2021
Awards e foi uma das vencedoras.
 
Salientamos, mais uma vez, a persistência, a dedicação, o empenho, o espírito empreendedor, a
criatividade e a capacidade de se superarem perante os vários obstáculos e desafios , refere a escola.
 
São estas competências que pretendemos incutir a todos os alunos da ESVV, são estas competências
que sabemos que fazem a diferença em qualquer percurso académico ou profissional. Esta equipa
demonstrou ainda uma boa disposição constante e um optimismo contagiante , realça.
 
Redação
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Equipa EcoTeam da Secundária de Vila Verde vence concurso internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/06/2021

Meio: Terras do Homem Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dce3e81

 
Três alunos da Escola Secundária de Vila Verde venceram um concurso internacional, de elevada
projeção, Equipa EcoClass - Apps for Good 2021 Awards.
 
Os alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas, da Escola Secundária de Vila Verde,
fundadores da equipa EcoTeam, desenvolveram a aplicação "EcoClass", orientada pelos professores,
Lara Almeida e José Lago.
 
Esta equipa foi a única equipa portuguesa a participar na competição internacional Apps for Good 2021
Awards e foi uma das vencedoras.
 
Em nota à imprensa, a direção da Secundária de Vila Verde, salienta "a persistência, a dedicação, o
empenho, o espírito empreendedor, a criatividade e a capacidade de se superarem perante os vários
obstáculos e desafios. São estas competências que pretendemos incutir a todos os alunos da ESVV,
são estas competências que sabemos que fazem a diferença em qualquer percurso académico ou
profissional. Esta equipa demonstrou ainda uma boa disposição constante e um otimismo
contagiante".
 
Share on Facebook
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Share
 
Share
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Share
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Redação
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Maior competição nacional de aplicações criadas por jovens disputa-se em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2021

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: João Tereso Casimiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac5915b4

 
Durante o evento será também anunciado o piloto realizado numa escola de um estabelecimento
prisional, bem como o anúncio do lançamento oficial da app 'ReAPP', cujo objetivo é "combater o
desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanos" e que venceu o Prémio Cooler Planet na 6ª
Edição do 'Apps for Good'.
 
Com o mote de criar a "melhor aplicação para resolver problemas sociais" através dos jovens, realiza-
se o segundo encontro regional da maior competição nacional deste género esta sexta-feira, dia 25 de
junho, em Lisboa, o 'Apps for Good'.
 
De um total de 85 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 11 finalistas da Região Centro-Sul, num total de 22 soluções
finalistas, que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste
Gulbenkian em Lisboa.
 
Além das 11 soluções finalistas será ainda conhecido e entregue o Prémio do Público, atribuído à
solução que tiver mais votos. O público poderá votar na sua solução favorita até dia 25 de junho às
16h30 no portal oficial da organização.
 
Durante o evento será também anunciado o piloto realizado numa escola de um estabelecimento
prisional, bem como o anúncio do lançamento oficial da app 'ReAPP', cujo objetivo é "combater o
desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanos" e que venceu o Prémio Cooler Planet na 6ª
Edição do 'Apps for Good'.
 
O Encontro Regional Centro-Sul do 'Apps for Good' terá vários oradores como José Vítor Pedroso
(Diretor-Geral da Educação), João Baracho (Diretor-Executivo do CDI Portugal), Jorge Monteiro
(Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), Cláudia Montenegro (Galp), Gonçalo Cardoso de
Pina (BNP Paribas), Teresa Godinho (Direção-Geral da Educação), Matilde Buisel (Gestora de Projeto
do programa Apps for Good Portugal).
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Centro-Sul que vão selecionar as equipas finalistas
estarão representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação,
Galp, BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, HP, entre
outros.
 
Entre as 85 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'SolidaryFood', que pretende ajudar os supermercados a solucionar o problema de comida
desperdiçada, a 'Anonly', que se destina a ajudar pessoas a resolver problemas de solidão e do foro
psicológico, a 'CovidChecker', que tem como objetivos facilitar o rastreio de casos suspeitos de Covid,
controlar os casos ativos e diminuir a transmissão do vírus, a 'Ladies', que serve para ajudar as
mulheres vítimas de assédio e de violência doméstica e a 'SavePets', que pretende ajudar a diminuir o
número de animais em perigo.
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Fase regional Centro-Sul da competição Apps for Good é esta Sexta-Feira em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2021

Meio: PC Guia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d1d6d80d

 
Esta Sexta-Feira, Lisboa recebe a fase regional Centro-Sul da competição Apps for Good - daqui vão
sair 11 das 22 aplicações finalistas que participam na final, marcada para Setembro.
 
Ao todo, nesta etapa, estão a concorrer 85 equipas com outras tantas apps que tentam encontrar uma
solução para  resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo , diz a organização.
 
O evento será virtual e pode ser acompanhado no site da CDI. As votações estão abertas até às 16:30
para encontrar a aplicação que ganha o Prémio do Público.
 
Este evento serve ainda para apresentar a aplicação vencedora do Prémio Cooler Planet da sexta
Edição do Apps for Good, a ReAPP, cujo objectivo é  combater o desperdício e a redução dos resíduos
sólidos urbanos .

Página 41



A42

85 equipas de jovens vão apresentar os seus projetos no segundo encontro regional
da Apps for Good
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/06/2021

Meio: Sapo Online - Sapo Tek Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9ac304e

 
O segundo encontro regional da Apps for Good decorre amanhã, a partir das 14h30, em formato
virtual. Nele, 85 equipas de jovens vão apresentar as suas aplicações que querem mudar o mundo e
serão escolhidos 11 projetos finalistas da Região Centro-Sul.
 
É já amanhã, dia 25 de junho, a partir das 14h30 que decorre em formato virtual o segundo encontro
regional da Apps for Good, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para
resolver problemas sociais. Ao todo, 85 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano vão participar e
demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.
 
Deste conjunto, serão escolhidos 11 projetos finalistas da Região Centro-Sul, num total de 22 soluções
que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos durante o evento.
 
Entre as 85 equipas de alunos e professores que vão estar em competição destacam-se aplicações
como a SolidaryFood, enquadrada na categoria "Irradicar a Fome" dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, que pretende ajudar os supermercados a solucionar o problema de comida
desperdiçada.
 
Já na categoria "Saúde de Qualidade" encontram-se apps como a Anonly, concebida para pessoas com
problemas de solidão e do foro psicológico, ou a CovidChecker, que quer facilitar o rastreio de casos
suspeitos de COVID-19, controlar os casos ativos e diminuir a transmissão do vírus.
 
A aplicação Ladies, na categoria "Igualdade de Género" quer ajudar mulheres vítimas de assédio e de
violência doméstica e a Save Pets, enquadrada no objetivo "Proteger a Vida Terrestre", pretende
diminuir o número de animais em perigo.
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Centro-Sul que vão selecionar as equipas finalistas
estarão representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação,
Galp, BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, ou HP.
 
O segundo encontro regional da Apps for Good contará com a presença de oradores como José Vítor
Pedroso, Diretor-Geral da Educação; João Baracho, Diretor-Executivo do CDI Portugal; Jorge Monteiro
da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; Cláudia Montenegro da Galp; Gonçalo Cardoso
de Pina do BNP Paribas; Teresa Godinho da Direção- Geral da Educação; e Matilde Buisel, Gestora de
Projeto do programa Apps for Good Portugal.
 
No Encontro Regional Centro-Sul será também anunciado o piloto realizado numa escola de um
Estabelecimento Prisional, bem como o anúncio do lançamento oficial da aplicação ReAPP, que
pretende combater o desperdício e a redução dos resíduos sólidos urbanos e que venceu o Prémio
Cooler Planet na 6ª Edição da competição.
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Para acompanhar o Encontro Regional Centro-Sul da 7ª Edição do Apps for Good em Portugal basta
fazer a inscrição através da plataforma Hopin. Para votar na sua solução favorita para o Prémio do
Público poderá fazê-lo até às 16h30 do dia 25 de junho na página no Encontro Regional.
 
Não perca as principais novidades do mundo da tecnologia! Subscreva a newsletter do SAPO Tek.
Subscrever Já subscrevi As novidades de todos os gadgets, jogos e aplicações! Ative as notificações do
SAPO Tek. Subscrever Newton, se pudesse, seguiria. Siga o SAPO Tek nas redes sociais. Use a
#SAPOtek nas suas publicações. Facebook Twitter Instagram   Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar
Partilhar     Comentários
 
SAPO
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"Apps For Good "

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eee6ceb5-a605-4a9a-a99f-

86507f6acb38&userId=e6e8ed04-d611-4fc2-b373-792a003ff60d

 
"Apps For Good" é o nome de um programa educativo tecnológico que está a ser implementado nas
escolas do ensino Básico e Secundário, com o objetivo de incentivar a comunidade escolar a criar
aplicações que resolvam problemas sociais. Declarações de Matilde Buisel, CDI Portugal.
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Competição nacional de aplicações para resolver problemas de sustentabilidade no
mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/06/2021

Meio: Alto Minho Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bea7bfaa

 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso, com a 7ª edição do Apps for Good [...]
 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso, com a 7ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo. O Encontro Regional
Norte acontece já esta sexta-feira, dia 18 de junho, durante a 1ª Edição do Switch to Innovation
Summit e voltará a ser totalmente virtual.
 
De um total de 77 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas nove finalistas da Região Norte, num total de 22 soluções finalistas,
que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Entre as 77 equipas de alunos e professores que vão estar em competição há aplicações como a
'Mafim', que permite às pessoas mais carenciadas pedirem apoio e/ou descobrirem locais onde se
encontram disponíveis alguns bens essenciais; a 'Help Care', que realiza uma triagem de doentes para
facilitar os profissionais de saúde e a subcarga dos hospitais; a 'Teen Invest', que ajuda os jovens a
gerir o dinheiro que recebem; a 'Job Search', que pretende resolver a falta de emprego em zonas do
interior de Portugal; a '4Planet', que ajuda a conhecer e a reduzir a pegada ecológica; entre outras.
Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos durante o evento.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/switch-to-innovation-summit
 
[Additional Text]:
Apps for Good
 
Alto Minho
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Maior competição nacional de aplicações criadas por jovens está de regresso e
arranca em Valongo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/06/2021

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88e0a470

 
7ª Edição do Apps for Good
 
Encontro Regional Norte decorre na tarde do dia 18 de junho e será totalmente online;
77 equipas de jovens vão fazer o pitch, expor as suas aplicações e as finalistas estarão presentes no
Evento Final em Lisboa;
Programa educativo Apps for Good pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolverem
problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
 
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso, com a 7ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo.
 
O Encontro Regional Norte acontece já esta sexta-feira, dia 18 de junho, durante a 1ª Edição do
Switch to Innovation Summit e voltará a ser totalmente virtual.
 
De um total de 77 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 9 finalistas da Região Norte, num total de 22 soluções finalistas, que
estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional do Apps for Good decorre na 1ª Edição do Switch to Innovation Summit,
um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo e, no qual,vão ser
apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e
humanização.
 
O evento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valongo (José Manuel
Ribeiro), a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade (Rosa Monteiro), a Deputada do
Parlamento Europeu (Maria Manuel Leitão Marques), a Coordenadora-Geral do InCoDe.2030 (Luisa
Ribeiro Lopes), o Presidente do Portugal Inovação Social (Filipe Almeida), o Diretor-Geral da Educação
(José Vítor Pedroso), entre outros.
 
No período da tarde haverá ainda uma conversa  Woman Power  com a presença de Margarida
Ferreirinha (REN), Luciana Peres (BNP Paribas) e Cláudia Montenegro (GALP) moderada por Matilde
Buisel - gestora de projeto do programa Apps for Good em Portugal.
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Norte que vão selecionar as equipas finalistas estarão
representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação, Galp,
BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, HP, entre outros.
 
Entre as 77 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Mafim', que permite às pessoas mais carenciadas pedirem apoio e/ou descobrirem locais onde
se encontram disponíveis alguns bens essenciais; a 'HelpCare', que realiza uma triagem de doentes
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para facilitar os profissionais de saúde e a subcarga dos hospitais; a 'TeenInvest', que ajuda os jovens
a gerir o dinheiro que recebem; a 'Job Search', que pretende resolver a falta de emprego em zonas do
interior de Portugal; a '4Planet', que ajuda a conhecer e a reduzir a pegada ecológica; entre
outras.Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos durante o evento.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição aqui:https://hopin.com/events/switch-to-innovation-summit
 
Mais informações sobre o Encontro aqui:https://cdi.org.pt/encontro-regional-valongo-7a-edicao/
 
"Este é o primeiro encontro regional do Apps for Good que já vai na sua sétima edição, o que
demonstra o poder da tecnologia para resolver problemas da nossa sociedade e, sobretudo, a
importância deste programa para a formação e educação dos jovens como futuros empreendedores e
profissionais num mundo cada vez mais desafiante e competitivo", afirma João Baracho, diretor
executivo do CDI Portugal.
 
AGENDA
 
Dia: 18 de junho de 2021
 
14h15 - Momento de Abertura
 
14h45 às 16h30 - Momento Pitch
 
16h30 às 17h15 - Conversa  WomanPower
 
17h45 - Anúncio das aplicações finalistas
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
 
O objetivo do programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam
contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que
vivemos.
 
José Lagiosa
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A 7ª edição do Apps for Good arranca hoje em Valongo
 
Posted by: Redação
 
in Notícia*, Tecnologia
 
Junho 18, 2021
 
0
 
O Encontro Regional Norte do Apps for Good, tem lugar esta sexta-feira (18), em Valongo, durante a
1ª Edição do Switch to Innovation Summit e voltará a ser totalmente virtual.
 
A 7ª edição do Apps for Good, conta com um total de 77 equipas, jovens entre o 5º ano e o 12º ano
que vão participar com o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias
(Apps) que solucionam problemas reais.
 
No final desta edição, serão selecionados 9 finalistas da Região Norte, num total de 22 soluções
finalistas, que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional do Apps for Good decorre na 1ª Edição do Switch to Innovation Summit,
um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo e, no qual, vão ser
apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e
humanização.
 
O evento conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro,
da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, acompanhados de outras
+ersonalidades ligadas aos setores da educação e inovação.
 
ara assistir e acompanhar online o Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição aqui: https://hopin.com/events/switch-to-innovation-summit
 
Mais informações sobre o Encontro aqui: https://cdi.org.pt/encontro-regional-valongo-7a-edicao/
 
"Este é o primeiro encontro regional do Apps for Good que já vai na sua sétima edição, o que
demonstra o poder da tecnologia para resolver problemas da nossa sociedade e, sobretudo, a
importância deste programa para a formação e educação dos jovens como futuros empreendedores e
profissionais num mundo cada vez mais desafiante e competitivo", afirma João Baracho, diretor
executivo do CDI Portugal.
 
AGENDA
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Dia: 18 de junho de 2021
 
14h15 - Momento de Abertura
 
14h45 às 16h30 - Momento Pitch
 
16h30 às 17h15 - Conversa  Woman Power
 
17h45 - Anúncio das aplicações finalistas
 
Partilhe:
 
tweet
 
Redação
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A final da 7ª Edição do Apps for Good está marcada para 29 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian (Foto: Divulgação)
 
7ª edição do Apps for Good regressa e arranca em Valongo
 
A competição nacional
de aplicações, Apps for Good, criadas por jovens está de volta. A 7ª edição arranca
já hoje, em Valongo, no encontro Regional Norte e decorre em formato online.
 
A competição para encontrar a melhor aplicação desenvolvida por jovens para resolver problemas
sociais está de volta. A 7º edição do Apps for Good começa hoje, em Valongo, durante a 1ª edição do
Switch to Innovation Summit, e será em formato virtual.
 
O Apps for Good é
uma iniciativa lançada pelo CDI Portugal e tem como objetivo unir jovens e
professores, de modo a desenvolver, através da tecnologia, aplicações "que
possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a
sustentabilidade do mundo em que vivemos."
 
Segundo a informação avançada pela CDI Portugal, estão inscritas um total de 77 equipas, que
compreende jovens do 5º ao 12º ano. Serão escolhidos nove finalistas para representar a região
Norte, de um "total de 22 soluções finalistas, que estarão presentes no evento final em Lisboa", que
tem data prevista para 29 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
No decorrer do encontro serão apresentados 30 projetos nas áreas da tecnologia, sustentabilidade,
inclusão, educação e humanização.
 
João Baracho, o
diretor executivo do CDI Portugal, afirma que "este é o primeiro encontro
regional do Apps for Good que já vai na sua sétima edição, o que demonstra o
poder da tecnologia para resolver problemas da nossa sociedade e, sobretudo, a
importância deste programa para a formação e educação dos jovens como futuros
empreendedores e profissionais".
 
A escolha dos projetos finalistas estará ao cargo de um júri, composto por parceiros da iniciativa,
como a Direção-Geral da Educação, Galp, BNP Paribas, EUDOCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI,
REN, Fundação Altice, HP, entre outros.
 
Deste encontro sairão aplicações finalistas e, "será ainda entregue o Prémio do Público à solução que
conseguir mais votos durante o evento". De destacar, também, que a operacionalização deste projeto
decorre ao longo do ano letivo e, para apoiar no desenvolvimento do mesmo, "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".
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A competição pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolverem problemas relacionados
com a sustentabilidade do mundo.
 
O Apps for Good está de regresso e arranca já esta sexta-feira, em Valongo. Esta será a sétima edição
da maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.
 
"Este é o primeiro encontro regional do Apps for Good, o que demonstra o poder da tecnologia para
resolver problemas da nossa sociedade e, sobretudo, a importância deste programa para a formação e
educação dos jovens como futuros empreendedores e profissionais num mundo cada vez mais
desafiante e competitivo", afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, citado em
comunicado.
 
De um total de 77 equipas de jovens, entre o 5.º e o 12º ano, que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas apps que solucionam problemas
reais, serão escolhidas nove finalistas da região Norte, que estarão presentes no evento final, que irá
decorrer a 29 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa).
 
"O primeiro encontro regional do Apps for Good decorre na 1.ª edição do Switch to Innovation
Summit, um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo e, no qual, vão
ser apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e
humanização, informa comunicado.
 
Entre as 77 equipas de alunos e professores em competição há aplicações como a 'Mafim', que
permite às pessoas mais carenciadas pedirem apoio e descobrirem locais onde se encontram
disponíveis alguns bens essenciais, a 'Help Care', que faz triagem de doentes para facilitar os
profissionais de saúde ou, por exemplo, a 'Job Search', que pretende resolver a falta de emprego em
zonas do interior do país.
 
Para assistir e acompanhar online o encontro regional norte da 7.ª edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição aqui.
 
Joana Nabais Ferreira
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A equipa EcoClass da Escola Secundária de Vila Verde, composta pelos alunos Anna Dornelas, Maira
Fortunato e Victor Dornelas, foi seleccionada para representar Portugal na competição internacional
Apps for Good 2021 Awards.
 
Em comunicado, a escola refere que esta equipa  foi a única seleccionada  entre  todas as equipas
portuguesas que este ano desenvolveram projectos Apps for Good .
 
PUBLICIDADE
 
O projecto Apps for Good é um programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a
desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na
transformação do mundo e das comunidades onde se inserem , explica.
 
De todas as equipas portuguesas que este ano desenvolveram projetos APPS for GOOD, a equipa
EcoClass da Escola Secundária de Vila Verde, foi a única selecionada para representar Portugal na
competição internacional Apps for Good 2021 Awards.
 
A escola congratula os alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas  pela persistência,
dedicação, empenho, espírito empreendedor, criatividade e capacidade de se superarem perante os
vários obstáculos e desafios .
 
A final internacional decorrerá esta semana, no dia 17 de Junho.
 
Agradecemos a todos que votem nesta equipa, que merece todo o nosso apoio, acedendo ao site do
Apps for Good e votando na ideia EcoClass. Também poderão votar utilizando o QRCODE.
https://www.appsforgood.org/awards/2021/peoples-choice-award , apela a escola.
 
ENCONTRO REGIONAL
 
Orientadas também pelos professores Lara Almeida e José Oliveira, cinco equipas da Escola
Secundária de Vila Verde estão inscritas no Encontro Regional Norte - Valongo que vai acontecer
virtualmente no próximo dia 18 de Junho, entre as 14h15 e as 17h40.
 
Este ano, o Encontro Regional Norte acontecerá em conjunto com um outro evento, Switch to
Innovation Summit Valongo, ao longo de dois dias (17 e 18 Junho).
 
Redação
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É já no próximo dia 18 de junho, durante o Switch to Innovation Summit, que decorre o primeiro dos
encontros regionais da Apps for Good, marcando o início da 7ª edição da competição nacional para
jovens que querem mudar o mundo com as suas ideias.
 
A 7ª edição do Apps for Good, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens
para resolver problemas sociais, começa já no próximo dia 18 de junho, com o primeiro dos Encontros
Regionais da sua tour, e voltará a ser totalmente virtual.
 
O primeiro dos Encontros Regionais do Apps for Good decorrerá na primeira edição do Switch to
Innovation Summit, um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo
onde serão apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão,
educação e humanização.
 
De 77 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano serão escolhidos 9 finalistas da Região Norte,
num total de 22 soluções finalistas, que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de
setembro na Fundação Calouste Gulbenkian. Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será
ainda entregue o Prémio do Público à solução que conseguir mais votos durante o evento.
 
Entre os projetos em destaque encontram-se aplicações como "Mafim", que permite às pessoas mais
carenciadas pedirem apoio ou descobrirem locais onde se encontram disponíveis bens essenciais;
"Help Care", que faz uma triagem de doentes para facilitar os profissionais de saúde e a subcarga dos
hospitais; "Teen Invest", que ajuda os jovens a gerir o dinheiro que recebem; "Job Search", que
pretende resolver a falta de emprego em zonas do interior de Portugal; ou ainda "4Planet", que ajuda
a conhecer e a reduzir a pegada ecológica.
 
O júri do Encontro Regional Norte que selecionará as equipas finalistas contará com representantes
dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação, Galp, BNP Paribas,
EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice e HP.
 
O evento contará com a presença de José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de
Valongo; Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade; Maria Manuel Leitão
Marques, Deputada do Parlamento Europeu; Luísa Ribeiro Lopes, Coordenadora-Geral do
InCoDe.2030; Filipe Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social; e José Vítor Pedroso, Diretor-
Geral da Educação.
 
No período da tarde, o Switch to Innovation Summit será também palco para a sessão "Woman
Power", com a presença de Margarida Ferreirinha (REN), Luciana Peres (BNP Paribas) e Cláudia
Montenegro (GALP) e moderada por Matilde Buisel, gestora de projeto do programa Apps for Good em
Portugal.
 
Todos os interessados em acompanhar o Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good em
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Portugal podem registar-se gratuitamente através da plataforma Hopin.
 
Não perca as principais novidades do mundo da tecnologia! Subscreva a newsletter do SAPO Tek.
Subscrever Já subscrevi As novidades de todos os gadgets, jogos e aplicações! Ative as notificações do
SAPO Tek. Subscrever Newton, se pudesse, seguiria. Siga o SAPO Tek nas redes sociais. Use a
#SAPOtek nas suas publicações. Facebook Twitter Instagram   Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar
Partilhar     Comentários
 
SAPO

Página 54



A55

Secundária de Vila Verde representa Portugal no ´Apps for Good 2021 Awards´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2021

Meio: Semanário V Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0625e28

 
O projeto Apps for Good é um programa educativo tecnológico que desafia alunos e professores a
desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na
transformação do mundo e das comunidades onde se inserem. Com uma metodologia de projeto, os
alunos têm oportunidade de experienciar o ciclo de desenvolvimento do produto.
 
De todas as equipas portuguesas que este ano desenvolveram projetos APPS for GOOD, a equipa
EcoClass da Escola Secundária de Vila Verde, foi a única selecionada para representar Portugal na
competição internacional Apps for Good 2021 Awards.
 
"Desde já congratulamos os alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas pela
persistência, dedicação, empenho, espírito empreendedor, criatividade e capacidade de se superarem
perante os vários obstáculos e desafios. Sem dúvida um grande exemplo que o esforço permite
alcançar sonhos", escreve a Escola Secundária em comunicado.
 
A final internacional decorrerá esta semana, dia 17 de junho, e agradecemos a todos que votem nesta
equipa, que merece todo o nosso apoio, acedendo ao site do Apps for Good e votando na ideia
EcoClass. Também poderão votar utilizando o QRCODE.
 
Orientadas também pelos professores Lara Almeida e José Oliveira, cinco equipas da Escola
Secundária de Vila Verde, estão inscritas no Encontro Regional Norte - Valongo que vai acontecer
virtualmente no próximo dia 18 de junho, entre as 14h15 e as 17h40. Este ano, o Encontro Regional
Norte acontecerá em conjunto com um outro evento chamado Switch to Innovation Summit Valongo
de dois dias (17 e 18 junho).
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Está de regresso a "maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais". A 7.ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo, com o Encontro Regional
Norte que se realiza a 18 de Junho, durante a 1.ª Edição do Switch to Innovation Summit. Mais uma
vez o evento é [...]
 
Inicio Valongo 77 equipas de jovens competem na 7.ª edição do Apps for Good...Valongo77 equipas
de jovens competem na 7.ª edição do Apps for Good em Valongo
Encontro Regional Norte decorre na tarde do dia 18 de Junho e será totalmente online
Por Verdadeiro Olhar - Jun 15, 20210 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter
 
Está de regresso a "maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver
problemas sociais". A 7.ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo, com o Encontro Regional
Norte que se realiza a 18 de Junho, durante a 1.ª Edição do Switch to Innovation Summit. Mais uma
vez o evento é online.
 
Segundo a organização, "de um total de 77 equipas de jovens entre o 5.º ano e o 12.º ano que vão
participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias
(Apps) que solucionam problemas reais, serão escolhidas nove finalistas da Região Norte, num total
de 22 soluções finalistas, que estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de Setembro na
Fundação Calouste Gulbenkian".
 
Entre os exemplos de aplicações a apresentar estarão "a 'Mafim', que permite às pessoas mais
carenciadas pedirem apoio e/ou descobrirem locais onde se encontram disponíveis alguns bens
essenciais; a 'Help Care', que realiza uma triagem de doentes para facilitar os profissionais de saúde e
a subcarga dos hospitais; a 'Teen Invest', que ajuda os jovens a gerir o dinheiro que recebem; a 'Job
Search', que pretende resolver a falta de emprego em zonas do interior de Portugal; ou a '4Planet',
que ajuda a conhecer e a reduzir a pegada ecológica", refere nota enviada. "Além das aplicações
finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à solução que conseguir mais
votos durante o evento", explica a mesma fonte.
 
Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10
e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas,
propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático.
 
O Encontro Regional Norte da 7.ª Edição do Apps for Good em Portugal pode ser acompanhado online
através de inscrição.
 
Verdadeiro Olhar
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Últimas
 
15-06-2021 10:57
 
Maior competição nacional de aplicações criadas por jovens está de regresso e arranca em Valongo
A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso, com a 7ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo. O Encontro Regional
Norte acontece já esta sexta-feira, dia 18 de junho, durante a 1ª Edição do Switch to Innovation
Summit e voltará a ser totalmente virtual.
 
De um total de 77 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 9 finalistas da Região Norte, num total de 22 soluções finalistas, que
estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional do Apps for Good decorre na 1ª Edição do Switch to Innovation Summit,
um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo e, no qual, vão ser
apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e
humanização. O evento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valongo (José
Manuel Ribeiro), a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade (Rosa Monteiro), a Deputada do
Parlamento Europeu (Maria Manuel Leitão Marques), a Coordenadora-Geral do InCoDe.2030 (Luisa
Ribeiro Lopes), o Presidente do Portugal Inovação Social (Filipe Almeida), o Diretor-Geral da Educação
(José Vítor Pedroso), entre outros. No período da tarde haverá ainda uma conversa  Woman Power
com a presença de Margarida Ferreirinha (REN), Luciana Peres (BNP Paribas) e Cláudia Montenegro
(GALP) moderada por Matilde Buisel   gestora de projeto do programa Apps for Good em Portugal.
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Norte que vão selecionar as equipas finalistas estarão
representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação, Galp,
BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, HP, entre outros.
 
Entre as 77 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a Mafim, que permite às pessoas mais carenciadas pedirem apoio e/ou descobrirem locais onde
se encontram disponíveis alguns bens essenciais; a Help Care, que realiza uma triagem de doentes
para facilitar os profissionais de saúde e a subcarga dos hospitais; a Teen Invest, que ajuda os jovens
a gerir o dinheiro que recebem; a Job Search, que pretende resolver a falta de emprego em zonas do
interior de Portugal; a 4Planet, que ajuda a conhecer e a reduzir a pegada ecológica; entre outras.
Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos durante o evento.
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A maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais
está de regresso, com a 7ª edição do Apps for Good a arrancar em Valongo. O Encontro Regional
Norte acontece já esta sexta-feira, dia 18 de junho, durante a 1ª Edição do Switch to Innovation
Summit e voltará a ser totalmente virtual.
 
De um total de 77 equipas de jovens entre o 5º ano e o 12º ano que vão participar e demonstrar o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, apresentando as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, serão escolhidas 9 finalistas da Região Norte, num total de 22 soluções finalistas, que
estarão presentes no Evento Final em Lisboa a 29 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian.
 
O primeiro Encontro Regional do Apps for Good decorre na 1ª Edição do Switch to Innovation Summit,
um evento organizado pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo e, no qual, vão ser
apresentados mais de 30 projetos que juntam tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e
humanização. O evento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valongo (José
Manuel Ribeiro), a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade (Rosa Monteiro), a Deputada do
Parlamento Europeu (Maria Manuel Leitão Marques), a Coordenadora-Geral do InCoDe.2030 (Luisa
Ribeiro Lopes), o Presidente do Portugal Inovação Social (Filipe Almeida), o Diretor-Geral da Educação
(José Vítor Pedroso), entre outros. No período da tarde haverá ainda uma conversa  Woman Power
com a presença de Margarida Ferreirinha (REN), Luciana Peres (BNP Paribas) e Cláudia Montenegro
(GALP) moderada por Matilde Buisel - gestora de projeto do programa Apps for Good em Portugal.
 
Entre os elementos do júri do Encontro Regional Norte que vão selecionar as equipas finalistas estarão
representantes dos parceiros do Apps for Good, entre os quais a Direção-Geral da Educação, Galp,
BNP Paribas, EDUCOM, .PT, IBM, DELL, Synopsys, ANPRI, REN, Fundação Altice, HP, entre outros.
 
Entre as 77 equipas de alunos e professores que vão estar em competição encontramos aplicações
como a 'Mafim', que permite às pessoas mais carenciadas pedirem apoio e/ou descobrirem locais onde
se encontram disponíveis alguns bens essenciais; a 'Help Care', que realiza uma triagem de doentes
para facilitar os profissionais de saúde e a subcarga dos hospitais; a 'Teen Invest', que ajuda os
jovens a gerir o dinheiro que recebem; a 'Job Search', que pretende resolver a falta de emprego em
zonas do interior de Portugal; a '4Planet', que ajuda a conhecer e a reduzir a pegada ecológica; entre
outras. Além das aplicações finalistas do Encontro Regional, será ainda entregue o Prémio do Público à
solução que conseguir mais votos durante o evento.
 
Para assistir e acompanhar online o Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good em
Portugal basta fazer a inscrição em https://hopin.com/events/switch-to-innovation-summit . Se
prec isar  de mais  in formações sobre o Encontro pode navegar até ao endereço
https://cd i .org.pt/encontro-regional-va longo-7a-edicao/ .
 
João Fernandes
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EcoClass da Secundária de Vila Verde única representante nacional no ´Apps For
Good Awards´
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A equipa EcoClass da Escola Secundária de Vila Verde, de todas as equipas portuguesas que este ano
desenvolveram projetos APPS for GOOD, foi a única selecionada para representar Portugal na
competição internacional.
 
A escola dá os parabéns aos alunos Anna Dornelas, Maira Fortunato e Victor Dornelas "pela
persistência, dedicação, empenho, espirito empreendedor, criatividade e capacidade de se superarem
perante os vários obstáculos e desafios. Sem dúvida um grande exemplo que o esforço permite
alcançar sonhos".
 
Os interessados por votar nesta equipa, "que merece todo o nosso apoio, acedendo ao site do Apps for
Good e votando na ideia EcoClass.
 
O projeto dos alunos vilaverdenses é um aplicativo ecológico para ensinar os adolescentes a serem
mais ecológicos.
 
Os alunos dizem que "ao ensinar hábitos ecológicos numa idade jovem, podemos mudar a
mentalidade das pessoas. Será uma plataforma com conteúdos ecológicos, mas de forma alegre.
Vamos adicionar algumas tarefas, um jogo, com mapas e etapas, como vemos no jogo Candy Crush.
Além disso, teremos questionários, competições entre alunos e turmas, frases, dicas, etc."
 
https://www.appsforgood.org/awards/2021/peoples-choice-award
 
A final decorrerá na 5ª feira dia 17 de junho.
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Apps for Good começam tour regional. Pode conhecer os projetos em encontros
virtuais
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As propostas tecnológicas desenvolvidas pelas equipas de alunos e professores que concorreram à
mais recente edição do Apps for Good andam em turnê especial: os populares pitch acontecem online.
 
Apps for good CDI Portugal
 
O Apps for Good Portugal já envolveu mais de 200 escolas e 13.000 alunos do 5º ao 12º ano e formou
e creditou mais de 1.100 professores. Atualmente na sua 7ª edição, a principal intenção é a de
sempre: incentivar os mais novos a usarem a tecnologia para resolver os problemas da Humanidade,
tendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como ponto de partida.
 
A iniciativa promovida pela CDI Portugal começa daqui a poucos dias uma turnê pelo país que, dadas
as contingências provocadas pela pandemia, será virtual. Os primeiros Encontros Regionais neste
formato já estão marcados, com o primeiro a acontecer a 16 de junho próximo. O registo é feito na
plataforma Hopin.
 
No dia dos Encontros vai ser possível ouvir em pitch cada uma das equipas e ver em Marketplace
Digital mais informações sobre cada uma das propostas de apps para smartphone e tablets a
concurso.
 
Pode ficar a par dos encontros agendados e conhecer melhor cada um dos projetos a partir da página
https://cdi.org.pt/encontros-regionais-7a-edicao-apps-for-good.
 
Não perca as principais novidades do mundo da tecnologia! Subscreva a newsletter do SAPO Tek.
Subscrever Já subscrevi As novidades de todos os gadgets, jogos e aplicações! Ative as notificações do
SAPO Tek. Subscrever Newton, se pudesse, seguiria. Siga o SAPO Tek nas redes sociais. Use a
#SAPOtek nas suas publicações. Facebook Twitter Instagram   Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar
Partilhar     Comentários
 
SAPO
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