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Em 2016, a Fundação Calouste Gulbenkian lança o Hack for Good 
um hackathon que tem como missão criar uma ligação forte entre o 
sector tecnológico (e os seus profissionais) e o sector social. 
A Gulbenkian vê na tecnologia um enabler, criador de soluções 
inovadoras e escalávåeis para os principais problemas sociais 
vividos pela nossa sociedade. Estes problemas podem ser os 
mais diversos, indo desde o abandono escolar, ao desemprego, 
passando pela integração de refugiados ou as alterações 
climáticas.

Nesta primeira edição, o tema será o envelhecimento e os 
participantes serão convidados encontrar soluções para as várias 
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Hack for Good
O Hack for Good é um hackathon organizado pela Fun-
dação Calouste Gulbenkian. Visa desenvolver, ao longo 
de 2 dias de intensa programação e prototipagem, solu-
ções abrangentes e sustentáveis para resolver proble-
mas reais presentes em atividades com cariz social em 
Portugal, focando em problemas ligados ao envelheci-
mento da população.

No âmbito desta iniciativa, queremos reunir equipas mul-
tidisciplinares (programadores, designers, engenheiros, 
médicos, gestores, especialistas, etc) para gerar ideias 
e desenvolver soluções tecnológicas com particular 
ênfase no contexto social. O objetivo é estimular e cap-
tar o interesse de jovens talentos de diversas áreas para 
a causa social. 

É a interseção da tecnologia com a problemática do 
envelhecimento que torna este um evento pioneiro a 
nível nacional. Pela primeira vez, serão colocados no 
mesmo espaço, especialistas nas áreas tecnológicas e 
especialistas nas áreas do envelhecimento, para juntos 
encontrarem soluções inovadoras que possam ser ado-
tadas a uma escala mundial.

Hackathons são maratonas 
de desenvolvimento em que 
grupos multidisciplinares 
se juntam para resolver um 
problema ou desenvolver um 
produto. São eventos muito 
vocacionados para a ação, 
sendo esperado que no final 
da iniciativa os participantes/
equipas apresentem produtos 
funcionais. Os hackathons 
têm habitualmente uma dura-
ção de 24 a 48 horas, não se 
esperando que no final os pro-
dutos estejam já prontos para 
o lançamento no mercado. 
Os hackathons são, acima de 
tudo, excelentes oportunida-
des para promover um tema 
específico ou atrair talento 
para uma área ainda pouco 
explorada. O Hack for Good 
quer estimular jovens para 
criar soluções para proble-
mas concretos nas áreas de 
cariz social e envelhecimento 
populacional.
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Porquê?
A população mundial está a envelhecer a um ritmo ace-
lerado. Esta alteração demográfica não é necessaria-
mente má, mas é uma mudança significativa para a qual 
é necessária uma preparação o quanto antes. Dada a 
velocidade da evolução da tecnologia, o seu potencial e 
a sua presença cada vez mais natural nas nossas vidas, 
parece haver uma oportunidade para pôr a tecnologia ao 
serviço das alterações demográficas de modo a garan-
tirmos um futuro melhor para todos. 

Recentemente, o Instituto Nacional de Estatística apre-
sentou uma análise de indicadores demográficos rela-
cionados com o envelhecimento em Portugal. De acordo 
com este estudo, Portugal apresenta um dos mais bai-
xos índices de renovação da população em idade ativa, 
estando em quinto lugar no índice de envelhecimento em 
relação aos 28 Estados Membros. O relatório diz ainda 
que “o número de idosos ultrapassou o número de jovens 
pela primeira vez, em Portugal, em 2000” e destaca tam-
bém que a população ativa em Portugal está a envelhecer. 

Para além disto, os estereótipos relacionados com pes-
soas idosas também estão a mudar. Os seniores são 
cada vez mais ativos, abertos a novas tecnologias e exi-
gentes em relação a atividades, iniciativas e serviços 
adequados a esta nova realidade. Apesar destes factos, 
ainda persistem uma série de complicações relaciona-
das com o envelhecimento.

Ao combinarmos a vertente social com as capacidades 
de tecnologias emergentes, rapidamente nos aperce-
bemos das muitas necessidades e oportunidades que 
existem nesta área.
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Comunicação  
e Relações Sociais

Apesar de existirem 
várias soluções no 
mercado atual para o 
isolamento e sedenta-
rismo dos idosos, há 
ainda muito espaço para 
melhorias significativas.

O Tema
Como referido anteriormente, o foco do Hack for Good 
será o Envelhecimento da População. No entanto, sendo 
este tema tão abrangente, selecionámos um conjunto de 
sub-temas que ajudarão os participantes a direcionar as 
suas soluções. Assim, identificámos como problemas:

Estimulação  
Cognitiva

A perda de capacidades 
cognitivas é uma reali-
dade na 3ª idade. Como 
criar oportunidades para 
a estimulação cognitiva 
de forma simples, intui-
tiva e divertida? 

Transferência  
de Conhecimentos

Devem ser criadas pla-
taformas que facilitem 
a comunicação entre 
gerações, para promover 
o contacto entre jovens e 
idosos e evitar perda de 
conhecimentos. 

Saúde e Bem-Estar

Uma área com enorme 
potencial, desde a digi-
talização de serviços de 
saúde até ao desenvolvi-
mento de melhores pro-
cessos de recuperação 
ou prevenção. 

Cuidadores

Desenvolvimento de 
tecnologias que tornem 
os cuidadores de idosos 
mais eficientes no seu 
trabalho, dada a escasez 
de recursos disponíveis. 

Nutrição

Uma alimentação sau-
dável, adequada e equili-
brada é dificil de manter 
e controlar em seniores, 
pelo que devem ser cria-
das soluções tecnológi-
cas para este fim.

Mobilidade

Uma vez que, na maior 
parte dos casos, os 
transportes públicos não 
são uma opção viável 
para idosos, que alterna-
tivas podem ser criadas?

Finanças Pessoais

Os serviços financeiros 
existentes não estão 
pensados para os idosos, 
sendo esta uma enorme 
oportunidade para a 
criação de soluções mais 
adequadas. 
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Participantes
Pretendemos reunir 150 programadores, designers, 
engenheiros, gestores e outros profissionais, que esta-
rão em constante contacto com seniores, profissionais 
da área da saúde, especialistas e cuidadores, de forma a 
encontrar projetos inovadores e escaláveis, trabalhando 
em equipas multidisciplinares.

Para além dos participantes que esperamos receber 
com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos 
provenientes de norte a sul do país, teremos também a 
participação de seniores, que irão fornecer feedback e 
participar em atividades desenvolvidas especificamente 
para os incluir.
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Objetivos principais
Criação de um programa de empreendedorismo tecno-
lógico, focado em projetos com um impacto social posi-
tivo de longo prazo, para resolução de problemas que 
advêm do envelhecimento da população. Irá ser abor-
dada uma grande variedade de tópicos, como as dificul-
dades de mobilidade, problemas de saúde, gestão finan-
ceira e isolamento.

Estimular a inovação trazendo novos projetos e novas 
perspetivas para as causas sociais. Queremos envolver 
jovens na resolução de problemas complexos de cariz 
social. Com a ajuda de mentores provenientes de áreas 
sociais, vamos providenciar aos participantes as ferra-
mentas e conhecimentos para resolver não só os proble-
mas abordados neste programa, mas também futuros.

Ser um canal de aproximação entre as populações 
jovens e idosas, como modo de consciencialização para 
os problemas presentes na sociedade moderna, moti-
vando a aplicação de novas tecnologias. Para este fim, 
incluímos na programação do Hack for Good atividades 
com potencial de envolver diferentes gerações.
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Programa 
O programa inclui diversas atividades ao longo de dois 
dias. Para além do desenvolvimento das soluções tecno-
lógicas que constituem a parte principal desta iniciativa, 
ao longo de 24 horas sem interrupção, intercalando tra-
balho com momentos de relaxamento e convívio, inclui-
mos ainda keynotes, sessões de networking e uma série 
de actividades paralelas para os participantes poderem 
descontrair, como sessões de yoga, workshops e espa-
ços de entretenimento.

Sábado
10:00 Check-in e Network
11:00 Welcome e 
          Keynote I 
11:45 Lançamento  
          dos desafios e 
          criação das equipas
12:30 Almoço
14:00 Equipas começam  
          a trabalhar
20:00 Jantar
21:00 Check-point 
01:00 Ceia

Domingo
07:00 Pequeno-almoço
12:30 Almoço
15:00 Pitches
17:00 Keynote II
17:30 Vencedores
18:00 Encerramento

Para além destas programação, 
temos ainda preparadas outras 
atividades para os participantes:
jogos de vídeo; yoga; tai chi; jogos 
físicos no interior ou exterior; 
workshops; etc.
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Parcerias
A criação de parcerias é essencial para o sucesso deste 
programa que visa estimular e captar o interesse de 
jovens talentos de diversas áreas para a causa social. 
Ser parceiro do Hack For Good é apoiar uma iniciativa 
focada em encontrar soluções úteis para problemas 
sérios.

Razões para apoiar
O Hack for Good é uma excelente oportunidade para a 
promoção de qualquer empresa com atividades relacio-
nadas com tecnologia, inovação, saúde, mobilidade ou 
comunicações. É oferecida a hipótese de estabelecer 
um contacto próximo com jovens que representam o 
futuro do conhecimento em Portugal.

Ao longo do fim-de-semana, novos conceitos e tecnolo-
gias serão desenvolvidos. Esta é uma oportunidade para 
as empresas, na forma da sua parceria com este evento, 
terem um impacto positivo na sociedade, ajudando a 
construir novas soluções para um problema sério, rela-
cionado com o envelhecimento da população.

Os parceiros do Hack for Good estarão incluídos na 
comunicação do evento. Para além disto, terão a oportu-
nidade de ter uma presença física no espaço do hacka-
thon. 
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Natureza dos apoios

Parceiros 
Contribuem com o princi-
pal estímulo ao trabalho 
e um apoio à execução e 
ao avanço dos projetos 
durante e após o evento. 
Aos parceiros são pe-
didas intervenções nos 
momentos de abertura 
e encerramento do Hack 
for Good, que sirvam 
de inspiração aos par-
ticipantes. Podem ser 
também chamados a 
atuar como júri da sele-
ção final, como hosts ou 
como representantes dos 
prémios entregues. 

LABS 
Organizações que ofe-
recem sustentação 
científica ao evento e 
acompanham as equi-
pas no desenvolvimento 
dos projetos ao longo do 
evento. É dada a possi-
bilidade de batizar uma 
das salas usadas para 
realização das atividades 
do Hack for Good. Este 
naming extende-se à 
comunicação do evento, 
sendo referida no websi-
te, redes sociais e con-
teúdos impressos. 

Hardware DEN 
Presença da tecnologia 
ou base de dados da 
empresa parceira nas 
atividades do Hack for 
Good, quer no programa 
principal, quer nas ativi-
dades paralelas: é im-
portante para o sucesso 
da iniciativa as equipas 
terem à sua disposição 
tecnologias e equipa-
mentos para que possam 
trabalhar e hackar duran-
te o evento. Espera-se 
também que contribuam 
com algum hardware 
para os prémios dos ven-
cedores.
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Comunicação
A divulgação do evento será feita através duma com-
binação de canais de comunicação digital, como redes 
sociais e o website do evento, e canais tradicionais, 
como as redes de associações de estudantes, institu-
tos e fundações de jovens, assim como muppies, flyers 
e posters. Será também feita uma campanha de comuni-
cação em parceria com os media nacionais.

Website 
Presença do Logo da em-
presa parceira na secção 
destinada a parceiros.

Palco 
Referência à empresa 
como patrocinadora do 
evento.

Vídeo Teaser 
Presença do Logo da em-
presa parceira na parte 
dos créditos.

Fóruns 
Convite de participação 
de oradores de empresas 
parceiras em palestras 
e keynotes durante o 
evento.

Salas 
Colocação de Vinis para 
naming das salas do 
evento.

Muppies  
Inclusão de parceiros na 
secção dos patrocínios 
dos muppies.

Selo “Hack for 
Good” 
Um certificado disponibi-
lizado a todas as empre-
sas parceiras para uso 
em comunicação própria.

Redes Sociais 
Posts de apresentação 
dos parceiros e presença 
em conteúdos visuais, 
como banners, imagens e 
fotografias.

Universidades  
e grupos de  
estudantes 
Referência aos parceiros 
na comunicação e apre-
sentação do projeto aos 
estudantes.

Comunidades  
digitais 
Aproveitar comunidades 
de hackers e makers.

Flyers/Posters 
Presença do Logo da em-
presa parceira na secção 
de patrocínios.

Merchandising 
Distribuição de merchan-
dising da empresa par-
ceira e presença do Logo 
desta no merchandising 
próprio do evento.
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Promotor

Fundação portuguesa destinada a fomentar o conhe-
cimento e a melhorar a qualidade de vida das pessoas 
através duma atuação nas áreas das Artes, Educação, 
Ciência, Desenvolvimento e Iniciativas Globais.

Av. de Berna, 45A  
Lisboa, Portugal

www.gulbenkian.pt 
hackforgood@gulbenkian.pt
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