
05/05/2020 CityHack 2020

https://www.cityhack.pt/?fbclid=IwAR3W2S4K3i-CVjYvmm6qOHSaF0L9VdbNkpr91BHjRDOytENPt0B67k9rkkQ 1/7

INSCRIÇÕES ABERTAS 
Até 20 de maio de 2020

inscricoes@cityhack.pt

14
D

23
H

: : 7
MIN

50
S

:

Apoio Principal
#WeAreCityHack

          

    EDIÇÃO 2020  TEASER EDIÇÕES ANTERIORES  CONTACTOS EN

Regulamento, Termos e
Condições – CityHack 2020

1. Objetivo

O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
além de soluções correspondentes a desafios
com impacto social, sustentabilidade e
economia circular, enquadrados pelos objetivos
de desenvolvimento sustentável preconizados
pelas Nações Unidas, poderá também abordar
outros desafios a definir pela organização.

2. Organização

O evento é organizado pelos Institutos
Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
indicados por cada um dos Politécnicos.

3. Candidatura e elegibilidade

a) Podem candidatar-se equipas de 3 a 5
elementos que sejam alunos de Universidades e
Institutos Politécnicos, em que pelo menos dois
sejam oriundos de cursos tecnológicos. A
equipa poderá incluir dois elementos que não
frequentem o ensino superior desde que não
sejam colaboradores (funcionários docentes ou
não-docentes) de algum dos Politécnicos
organizadores ou de qualquer uma das
organizações ou empresas que façam parte do
júri.

b) As candidaturas serão efetuadas no website
www.cityhack.pt preenchendo o formulário aí
disponibilizado.

c) Cada equipa, ao inscrever-se, indicará a que
Instituto Politécnico, de entre os disponíveis,
pretende associar o seu projeto

mailto:geral@cityhack.pt
https://discord.gg/55zvRRZ
https://www.facebook.com/WeAreCityHack
https://www.instagram.com/WeAreCityHack/
https://twitter.com/WeAreCityHack/
https://www.youtube.com/channel/UCTTd9JUWoe0c5suKXUdASWw
https://www.cityhack.pt/lang/en
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CITYHACK
2020

30 e 31 de maio de 2020

Os Institutos Politécnicos de Castelo
Branco, Guarda, Portalegre e
Tomar, com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian anunciam a 4ª
edição do Projeto CityHack* – Isto
é Transição Digital.

O CityHack é um
evento sob a forma
de maratona, com a
duração de 24 horas,
que visa o
desenvolvimento de
soluções tecnológicas
para cidades. O
evento é
superiormente
apoiado pela
Fundação Calouste
Gulbenkian no
âmbito do projeto
Hack for Good
inserido no programa
Gulbenkian de
Coesão e Integração
Social. Este ano, o
CityHack irá decorrer

A equipa poderá
incluir dois elementos
que não frequentem o
ensino superior.

Este projeto visa
incentivar os
participantes a
apresentar soluções
tecnológicas para a
melhoria da
qualidade de vida
nas cidades,
reconhecendo,
valorizando e retendo
talentos, também
tendo como objetivo
criar condições para
a concretização das
ideias geradas.
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Regulamento, Termos e
Condições – CityHack 2020

1. Objetivo

O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
além de soluções correspondentes a desafios
com impacto social, sustentabilidade e
economia circular, enquadrados pelos objetivos
de desenvolvimento sustentável preconizados
pelas Nações Unidas, poderá também abordar
outros desafios a definir pela organização.

2. Organização

O evento é organizado pelos Institutos
Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
indicados por cada um dos Politécnicos.

3. Candidatura e elegibilidade

a) Podem candidatar-se equipas de 3 a 5
elementos que sejam alunos de Universidades e
Institutos Politécnicos, em que pelo menos dois
sejam oriundos de cursos tecnológicos. A
equipa poderá incluir dois elementos que não
frequentem o ensino superior desde que não
sejam colaboradores (funcionários docentes ou
não-docentes) de algum dos Politécnicos
organizadores ou de qualquer uma das
organizações ou empresas que façam parte do
júri.

b) As candidaturas serão efetuadas no website
www.cityhack.pt preenchendo o formulário aí
disponibilizado.

c) Cada equipa, ao inscrever-se, indicará a que
Instituto Politécnico, de entre os disponíveis,
pretende associar o seu projeto
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* O CityHack é uma marca registada pelo Instituto Politécnico de Tomar no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nº 588134 em 13/12/2017

em simultâneo nas
cidades de Castelo
Branco, Guarda,
Portalegre e Tomar.

Podem candidatar-se
equipas de 3 a 5
elementos, que sejam
alunos de
Universidades e
Institutos Politécnicos,
em que pelo menos
dois sejam oriundos
de áreas
tecnológicas.

Não há qualquer
custo de inscrição e
toda a logística nas
24 horas estará a
cargo da
organização.
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o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
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Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
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O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
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outros desafios a definir pela organização.
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indicados por cada um dos Politécnicos.
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os Ver Vídeos

DIÇÃO 2018
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1. Objetivo

O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
além de soluções correspondentes a desafios
com impacto social, sustentabilidade e
economia circular, enquadrados pelos objetivos
de desenvolvimento sustentável preconizados
pelas Nações Unidas, poderá também abordar
outros desafios a definir pela organização.

2. Organização

O evento é organizado pelos Institutos
Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
indicados por cada um dos Politécnicos.

3. Candidatura e elegibilidade

a) Podem candidatar-se equipas de 3 a 5
elementos que sejam alunos de Universidades e
Institutos Politécnicos, em que pelo menos dois
sejam oriundos de cursos tecnológicos. A
equipa poderá incluir dois elementos que não
frequentem o ensino superior desde que não
sejam colaboradores (funcionários docentes ou
não-docentes) de algum dos Politécnicos
organizadores ou de qualquer uma das
organizações ou empresas que façam parte do
júri.

b) As candidaturas serão efetuadas no website
www.cityhack.pt preenchendo o formulário aí
disponibilizado.

c) Cada equipa, ao inscrever-se, indicará a que
Instituto Politécnico, de entre os disponíveis,
pretende associar o seu projeto
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1. Objetivo

O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
além de soluções correspondentes a desafios
com impacto social, sustentabilidade e
economia circular, enquadrados pelos objetivos
de desenvolvimento sustentável preconizados
pelas Nações Unidas, poderá também abordar
outros desafios a definir pela organização.

2. Organização

O evento é organizado pelos Institutos
Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
indicados por cada um dos Politécnicos.

3. Candidatura e elegibilidade

a) Podem candidatar-se equipas de 3 a 5
elementos que sejam alunos de Universidades e
Institutos Politécnicos, em que pelo menos dois
sejam oriundos de cursos tecnológicos. A
equipa poderá incluir dois elementos que não
frequentem o ensino superior desde que não
sejam colaboradores (funcionários docentes ou
não-docentes) de algum dos Politécnicos
organizadores ou de qualquer uma das
organizações ou empresas que façam parte do
júri.

b) As candidaturas serão efetuadas no website
www.cityhack.pt preenchendo o formulário aí
disponibilizado.

c) Cada equipa, ao inscrever-se, indicará a que
Instituto Politécnico, de entre os disponíveis,
pretende associar o seu projeto

https://www.cityhack.pt/lang/en
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Apoio
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1. Objetivo

O CityHack é um evento sob a forma de
maratona, com a duração de 24 horas, que visa
o desenvolvimento, nesse período, de soluções
tecnológicas para cidades. A edição de 2020,
além de soluções correspondentes a desafios
com impacto social, sustentabilidade e
economia circular, enquadrados pelos objetivos
de desenvolvimento sustentável preconizados
pelas Nações Unidas, poderá também abordar
outros desafios a definir pela organização.

2. Organização

O evento é organizado pelos Institutos
Politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de
Portalegre e de Tomar. A coordenação da
organização será efetuada pelos docentes
indicados por cada um dos Politécnicos.

3. Candidatura e elegibilidade

a) Podem candidatar-se equipas de 3 a 5
elementos que sejam alunos de Universidades e
Institutos Politécnicos, em que pelo menos dois
sejam oriundos de cursos tecnológicos. A
equipa poderá incluir dois elementos que não
frequentem o ensino superior desde que não
sejam colaboradores (funcionários docentes ou
não-docentes) de algum dos Politécnicos
organizadores ou de qualquer uma das
organizações ou empresas que façam parte do
júri.

b) As candidaturas serão efetuadas no website
www.cityhack.pt preenchendo o formulário aí
disponibilizado.

c) Cada equipa, ao inscrever-se, indicará a que
Instituto Politécnico, de entre os disponíveis,
pretende associar o seu projeto

https://ipcb.pt/
http://www.ipg.pt/
https://www.ipportalegre.pt/
http://ipt.pt/
https://www.cityhack.pt/lang/en

