Prémio é atribuído hoje, em Lisboa

Estudantes da FEUP vencem no Criar2009
Sistema de gestão de voluntariado proposto por alunos do Mestrado Multimédia da
Faculdade de Engenharia do Porto é um dos 10 vencedores do Concurso Nacional de
Ideias Criativas “Criar2009”. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se hoje,
pelas 15h00, na FIL, Parque das Nações, em Lisboa.
Porto, 8 de Outubro de 2009 – Uma ideia simples pode fazer a diferença. É o caso da
plataforma “Heróis Urbanos”, um sistema de gestão de voluntariado proposto por três
estudantes do Mestrado Multimédia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) que acaba se ser eleito como um dos 10 vencedores do Concurso Nacional de Ideias
Criativas “Criar2009”.
Com o propósito de organizar e motivar o trabalho voluntário, o projecto “Heróis Urbanos”
pretende contribuir para uma melhor e mais eficiente comunicação dos grupos que prestam
voluntariado em Portugal. Para tal, estes estudantes conceberam, no âmbito da disciplina
“Laboratório Multimédia II”, uma solução tecnológica que assenta em quatro pilares: criar uma
rede social atractiva e eficiente; motivar grupos e indivíduos; centralizar, organizar e normalizar
a informação; garantir facilidade de apoio.
No total, foram 152 as ideias criativas submetidas a concurso. Do júri fizeram parte Carlos
Zorrinho (Coordenador Nacional do Ano Europeu da Criatividade e Inovação 2009), Leonel
Moura (o Embaixador do Ano Europeu em Portugal), Manuel Lima (Investigador), Elvira
Fortunato (investigadora), Jaime Fernandes (RTP), Celso Martinho (PT Sapo), Joana
Vasconcelos (Artista) e António Câmara (YDreams).
Lançado a 1 de Junho de 2009, o Concurso Nacional de Ideias Criativas “Criar2009” foi
promovido no âmbito do Ano Europeu da Criatividade e Inovação com o objectivo de incentivar
ideias inovadoras que contribuam para o desenvolvimento das competências pessoais,
profissionais, empresariais e sociais, bem como para o bem-estar e a modernização de toda a
sociedade portuguesa e europeia.

Ficha técnica do projecto:
Nome: “Heróis Urbanos”
Autores: Jaime Neto, Maria van Zeller e Victor Martins.
URL para o vídeo do projecto: http://videos.sapo.pt/tW3Vgewz1M741e31JNLH?framed
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