
É chegado o momento final da 5ª Edição do programa Apps for Good.

Dos quatro (4) Encontros Regionais - Açores, Valongo, Oeiras e Madeira - apenas 22 soluções 

tecnológicas vão apresentar-se no Evento Final na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa no 

dia 13 setembro. O foco de todas estas aplicações continua a ser os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações.

Será uma tarde de celebração que se dividirá em três partes:

(1) Momento Pitch: aqui as 22 equipas farão um Pitch da sua solução. 

Venha ouvi-las!

(2) Momento Marketplace: aqui as 22 equipas estarão disponíveis para falar com o público. 

Venha conhecê-las!

(3) Momento Finalistas: o momento de todos conhecermos os premiados. 

Não perca!

Este é um evento público – para toda a comunidade educativa, entidades que se relacionam com 

a tecnologia e sociedade civil, quer seja para o Momento Pitch às 14h00 ou para o Momento 

Marketplace às 15h45. Só às 16h30 é que serão conhecidos os Premiados. 

AGENDA

13h30: Check-In | 14h00: Momento Pitch | 15h45: Momento Marketplace | 16h30: Momento Finalistas

https://cdi.org.pt/5edicao-finalistas/


• PARA CONHECER AS 22 EQUIPAS FINALISTAS:

https://cdi.org.pt/5edicao-finalistas/

• FOTOGRAFIAS DE APOIO DOS ENCONTROS REGIONAIS:

- Açores | https://flic.kr/s/aHsmF8WfUy

- Valongo | https://flic.kr/s/aHsmF8Z6d4

- Oeiras | https://flic.kr/s/aHsmFaXKNw

- Madeira | https://www.flickr.com/photos/cdi_europe/sets/72157709679966482/

• PARA OS CONVIDADOS REGISTAREM A SUA PRESENÇA NO EVENTO FINAL:

https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-evento-final-5a-edicao-apps-for-good-20182019-66340274547

Timings de publicações | Facebook, Twitter, LinkedIn, Website 

De 24 julho a 23 agosto - serão comunicadas cada uma das equipas finalistas;

26 agosto – a informação dos Prémios Pódio – Linha Básico e Secundário 

27 agosto – a existência do Prémio Jovem Aluna.pt (.PT)

28 agosto – a existência do Prémio Cooler Planet (BNP Paribas)

29 agosto – a existência do Prémio Tecnológico (Fujitsu)

2 setembro a 10 setembro – Pitch Accelerator

11 e 12 setembro – Votação online do Público – Prémio Público

13 setembro – Evento Final 
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