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I – CHEGOU A 2.ª EDIÇÃO DO CODEHERO
PARA CURIOSOS POR COMPUTAÇÃO
- 15 de fevereiro a 15 de abril Entre 15 de fevereiro e 15 de abril, está disponível mais uma edição do CodeHero, um
curso on-line de introdução às ciências da computação, de acesso livre e gratuito, para estudantes
do ensino secundário e profissional, mas também para toda a população interessada no universo
da programação.
A partir dos desafios lançados ao longo do Curso CodeHero, os participantes podem
candidatar-se ao CodeHero Challenges, um concurso que, este ano engloba o total de 65 desafios
para completar. No final, o primeiro e segundo classificados das categorias “Estudantes do Ensino
Secundário e Profissional em Aveiro” e “População em Geral” com residência em Aveiro, são
premiados com 200€ e 100€, respetivamente.
Para participar nesta formação, com a duração aproximada de um mês, o candidato
apenas tem de aceder à plataforma do curso e tem acesso a um conjunto de conteúdos e de
desafios que proporcionarão as bases sólidas da programação, nomeadamente, os tópicos de
valores, variáveis, ciclos, condições, funções e tratamento de strings, arrays e objetos, cuja
aprendizagem é essencial para aprender mais intensivamente outro tipo de linguagem de
programação.
No âmbito do projeto Aveiro Tech City, o CodeHero oferece a possibilidade de adquirir
competências STEAM e um nível de literacia computacional decisivo para o sucesso no mercado
de trabalho.

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional –
FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de
6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€.
[imagens em anexo]

II – COMPANHIA INSTALADA NA INCUBADORA DE
EMPRESAS DE AVEIRO INTEGRA LISTA DE REFERÊNCIA
NACIONAL
A empresa Klugit Energy Solutions, instalada e a usufruir do programa de incubação da
Incubadora de Empresas do Município de Aveiro desde 2019, integrou recentemente o portefólio
da Portugal Ventures, entidade de referência de capital de risco em Portugal e que tem assumido,
ao longo dos anos, um papel determinante no financiamento e crescimento do ecossistema
nacional do empreendedorismo.
A integração da empresa na Portugal Ventures e consequente financiamento de
100.000,00€ resultou da candidatura à medida Innov-ID, criada pelo Governo, em abril de 2020,
como resposta à situação pandémica provocada pelo Covid-19, com o objetivo de apoiar empresas
recém-criadas com projetos de âmbito científico e tecnológico com tecnologia desenvolvida mas
ainda em fase de protótipo, prova de conceito ou validação de product-market-fit.
Esta medida rececionou um total de 161 candidaturas das quais apenas 40 projetos
foram selecionados para obterem o apoio financeiro por parte do fundo de capital de risco
gerido pela Portugal Ventures, em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI), com a
PME Investimentos e com a Startup Portugal.
Os serviços prestados pela Incubadora de Empresas Município de Aveiro à Klugit,
traduziram-se na apresentação da medida à empresa, no apoio à preparação e submissão da
candidatura e na proposta de reconhecimento da Klugit enquanto empresa do setor da tecnologia,
cuja certificação é da responsabilidade da Agência Nacional de Inovação (ANI). Atualmente, a
incubadora mantém o seu envolvimento e acompanhamento no desenvolvimento do projeto,
ficando responsável pela apresentação de relatórios trimestrais relativos à execução da tecnologia
e angariação de clientes.
A Klugit Energy Solutions, constituída em finais de 2018, desenvolve e comercializa um
produto que permite converter um termoacumulador, existente, num dispositivo inteligente e
sustentável, permitindo economizar dinheiro e ajudar nas energias renováveis.

O projeto surgiu enquanto spin-off da Bosch Termotecnologia (Aveiro) e, em junho de
2018, ficou em primeiro lugar nacional no CleanTech Camp, promovido pela EIT - InnoEnergy,
entidade reconhecida pelo conhecimento e inovação na área da energia sustentável. Já em 2020,
no âmbito da 1.ª edição do Aveiro Urban Challenges, a Klugit foi um dos 5 projetos finalistas (um
total de 39 candidaturas), galardoado com um prémio monetário de 20.000,00€, para
desenvolvimento e teste de uma solução que desse resposta ao desafio urbano “Redes
Inteligentes de Energia”.
Estas distinções permitem reforçar o carácter inovador e distintivo da Klugit no setor da
tecnologia.

III – WEBINAR - IMPACTO DA PANDEMIA NA POPULAÇÃO
PORTUGUESA
O webinar - Impacto da Pandemia na População Portuguesa - realizado nos dias 4 e 12
de fevereiro, contou 64 participantes e 81 inscrições. Com organização da Câmara Municipal de
Aveiro (CMA) e participação gratuita, o seminário teve como finalidade promover uma reflexão
sobre o atual contexto de pandemia, os seus principais desafios, fragilidades e incertezas, mas
igualmente conseguir fomentar um espírito crítico sobre o seu impacto na população portuguesa.
Os participantes ficaram a conhecer os apoios que a CMA dispõe de combate à crise
económica e social provocada pelo Covid-19, com ênfase para as estratégias de promoção da
saúde física e psicológica.
O Serviço de Psicologia e Aconselhamento da CMA encontra-se disponível para continuar
a apoiar os munícipes através dos contactos: 234 406 445/ 967 181 213 e ser.psicologia@cmaveiro.pt .
Todos os apoios em vigor no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e
Económica / Operação Anti Covid-19, encontram-se disponível em: https://covid19.cm-aveiro.pt/ .

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

