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-speakers can

*

participate as long as they team up with at least one Portuguese speaker.

1.

Preciso ser especialista em áreas tecnológicas para participar no Hackathon Aveiro Tech
City?

O

dirige-se a pessoas, com 18 anos ou mais, com diversos perfis. Assim,

não é necessário que os participantes sejam especialistas nas áreas tecnológicas mas sim que
demonstrem sensibilidade e interesse pela resolução dos desafios colocados. Se é este o caso, este
evento é perfeito para ti! Deves contudo ter em mente que as equipas precisam de alguma
experiência (académica, profissional ou enquanto hobby) para resolverem o desafio num curto
período de tempo.

2.

Existe algum custo de participação/inscrição?

Não, a inscrição e participação no

3.

é gratuita.

Em que datas decorre o Hackathon Aveiro Tech City e qual o programa previsto?

O

prevê a participação nas seguintes fases:


10 de outubro de 2022 | 10h | Sessão de Abertura online para dar início à competição.



14 de outubro de 2022 | 09h-20h | HACKATHON, de acordo com o seguinte programa
provisório:
09h00 - Welcome
09h30 -
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17h29 - End of Hackathon
17h30 - Pitch
18h30 - Networking Event
20h00 - And the WINNERs ARE

4.

Em alguma fase, é necessário uma participação presencial?

Sim, os participantes devem garantir uma participação assídua durante a maratona. Tal significa a
obrigatoriedade de presença física durante o programa que decorre no dia 14 de Outubro.

5.

Posso inscrever-me individualmente?

Sim. Podes inscrever-te individualmente e indicar, por ordem de preferência, em que desafios
gostarias de trabalhar. Posteriormente, no dia 5 de outubro será disponibilizada a lista final de
inscritos. A organização irá procurar garantir a participação do maior número de interessados,
procurando, sempre que possível alocá-los ao desafio preferencial que selecionaram.

6.

Quantas pessoas podem integrar uma equipa?

As equipas devem ter entre 3 a 5 elementos.

7.

Quando terminam as inscrições?

As inscrições terminam às 23:59 (GMT) do dia 4 de outubro de 2022.

8.

O que ganho em participar no Hackathon Aveiro Tech City?
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O

é uma ótima oportunidade para fazer networking, melhorar as tuas

competências, ganhar prémios (
incríveis.

9.

Quais os desafios que integram este Hackathon?

O

apresenta 5 desafios a que os participantes podem apresentar

projetos:


Desafio #1

Apresentado pela Altice Labs.



Desafio #2

Apresentado pela Bosch Aveiro.



Desafio #3

Apresentado pela Ubiwhere.



Desafio #4

Apresentado pela Wavecom



Desafio #5

Apresentado pela Câmara Municipal de Aveiro / Instituto de

Telecomunicações / Universidade de Aveiro.

A descrição dos desafios será disponibilizada no máximo até dia 12 de setembro.

10. Onde é que o evento vai decorrer?

O evento vai decorrer:


Online, no dia 10 de outubro, 10h00 | Sessão de Abertura online para dar início à competição.



Presencial, no dia 14 de outubro de 2022, 09h00-20h00 | HACKATHON, na Fábrica Centro de
Ciência Viva de Aveiro.

11.

E em relação à comida?

4

AVEIRO TECH CITY HACKATHON
2022

Não te preocupes. Vamos oferecer almoço, coffee-breaks e bebidas no final do evento.

12.

O que devo levar?

Boa disposição, humor e muita vontade de aprender! Além disso, os participantes devem trazer
computadores ou outros equipamentos que julguem relevantes para o desenvolvimento dos
projetos.

13. Após a competição, quem será o dono da propriedade intelectual desenvolvida ?

Todos os projetos constituem trabalho colaborativo. A propriedade intelectual dos projetos
desenvolvidos será atribuída às entidades que apresentaram os desafios de modo a facultar o livre
acesso de uso e adaptação, sem objetivos comerciais, mas com obrigação de partilha, a todos/as que
tiverem interesse na sua aplicação.

14. Tenho outra questão

Se pudermos ajudar, contacta-nos através do email aveirotechcity@cm-aveiro.pt

15. Gosto de estar a par de tudo! Onde posso encontrar mais informações?

Podes sempre obter mais informações em www.aveirotechcity.pt

5

