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 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

Hora do Código 

Tal como nos últimos anos, a Hora do Código é promovida com um tema específico 

numa perspetiva de promover não apenas as Ciências da Computação, mas também 

num propósito do desenvolvimento das competências digitais e computacionais das 

crianças, dos jovens e dos adultos. 

Assim, e para este ano de 2019, o tema escolhido será “Computer Science for 

Good”, #CSforGood, e que por traços gerais pretende garantir/assegurar um mundo 

melhor, com o apoio das Ciências da Computação. Isto é, que através das Ciências da 

Computação seja possível projetar e definir um mundo melhor, para todos.  E, como 

grande novidade para esta edição, para além do tema específico, este ano é lançado o 

desafio a todos os envolvidos em promoverem e/ou desenvolverem os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Conhecendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

(fig. 1), que seja possível causar um impacto positivo na sociedade, através do 

desenvolvimento de ideias relacionadas com a tecnologia e que possam ajudar a 

resolver problemas de um determinado local, de uma comunidade ou até de uma 

região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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Contudo, importa destacar que será sempre pertinente identificar/contextualizar 

ideias ou projetos que já estejam no terreno (incluindo situações fora dos contextos 

educativos), e que direta ou indiretamente se enquadrem com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e com a tecnologia, nos diferentes 

quadrantes da Região Autónoma da Madeira. 

A todos que irão participar na Hora do Código, para além da concretização das 

diferentes atividades promovidas online, offline, da robótica educacional, entre tantas 

outras possibilidades, é lançado este desafio transversal, e que poderá promover uma 

mudança de paradigmas, bem como potenciar a procura e o desenvolvimento de ideias 

criativas e inovadoras para ajudar a resolver diferentes problemas. 

De forma a podermos divulgar todas as atividades e/ou as iniciativas nas redes 

sociais, poderão utilizar as seguintes referências digitais: @educaticram #gmte 

#codeorg #HoraDoCodigo #CSforGood #HourOfCode. Podem também partilhar através 

do email apoioctic@gmail.com. 


