DO HACKATHON
HackathonNOME/LOGO
sobre Deficiência
e Inclusão

REGULAMENTO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.

Hackability4Moz
O Hackability4Moz é um concurso de natureza tecnológica - Hackathon, no qual equipas
jovens de programadores e designers, com auxílio de uma equipa de mentores e outros
profissionais, irão participar numa maratona de programação de 72 horas, com o
objectivo de resolver desafios nas seguintes áreas temáticas:
a) Acesso a serviços essenciais aos jovens, raparigas e mulheres com deficiência;
b) Acção Humanitária e de Emergência Inclusiva;
c) Informações e Tecnologias Acessíveis na área da saúde (eHealth e mHealth).
Para mais detalhes sobre as áreas temáticas consulte os TdR.
Após a selecção das equipas vencedoras (1 para cada desafio/área temática), estas irão
passar por um processo de acompanhamento no Espaço de Inovação, até ao dia 31 de
Março de 2022, com vista a aprimorar os protótipos desenvolvidos, até que estes possam
ser colocados em estágio produção.

1.2.

Organização
O Hackability4Moz é um evento organizado pela AIFO, financiado pelo UNFPA, e tendo
como parceiro técnico de implementação, o Espaço de Inovação da Universidade Eduardo
Mondlane.

Parceiro Técnico de Implementação:

Financiador:

Parceiro de Implementação:

Beneficiários

1.3.

Divulgação
O Hackability4Moz será divulgado nas seguintes plataformas:
Website: http://hackathons.uem.mz/hackability4moz

Redes Socias:
https://www.facebook.com/espacoinovacao.uem
https://www.facebook.com/aifomoz
1.4.

Local e Datas
Local: Espaço de Inovação da UEM
Datas:
Inscrições: 03 de Dezembro de 2021 à 23 de Janeiro de 2022
Lançamento: 8 de Dezembro de 2021 (Presencial e via Facebook Live: fb.com/aifomoz)
Workshop de indução: 25 de Janeiro de 2022
Maratona de Programação e Mentoria: 26 à 28 de Janeiro de 2022
Pitch e Selecção da equipa vencedora: 31 de Janeiro de 2022
Acompanhamento e Aprimoramento da Aplicação: 01 Fevereiro de 2022 à 31 de Março
de 2022

2. INSCRIÇÕES
2.1 Inscrições: As inscrições serão feitas online, em equipas de 3 – 4 membros através do
endereço abaixo:
https://forms.gle/XbofXbwYxhwWTfHB7

Parceiro Técnico de Implementação:

Financiador:

Parceiro de Implementação:

Beneficiários

N.B.: Encoraja-se a inclusão de um ou mais membros com deficiência na equipa.

3. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
3.1 Avaliação
A avaliação dos protótipos será feita por um júri constituído por uma equipa de
representantes do CIUEM/Espaço de Inovação, UNFPA, AIFO e FAMOD.
3.2 Originalidade
Os participantes do Hackthon responsabilizam-se pela originalidade de todo conteúdo por
eles produzido, respondendo exclusivamente por possíveis danos causados a terceiros,
excluindo e indemnizando a Organização do Hackathon, em caso de demanda judicial ou
extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade
intelectual, plágio, imagem, voz e nome.
Os participantes declaram ainda que todos os activos de propriedades intelectuais que
venham a ser apresentadas no Hackathon não infringem quaisquer direitos de terceiros,
responsabilizando-se integralmente em caso de violação a presente declaração, devendo
isentar a Organização do Hatckathon de todos e quaisquer danos que essa venha a sofrer
em decorrência de eventual lesão a direitos de terceiros.
3.3 Mentoria
O formato de mentoria e a lista de mentores serão oportunamente divulgadas na
plataforma virtual do Hackathon, bem como no Programa do evento.
3.4 Critérios de Avaliação
A avaliação dos protótipos pelo júri será feita segundo os seguintes critérios: (i)
criatividade e inovação, (ii) qualidade técnica, (iii) grau de adequação, (IV) estética e (V)
Sustentabilidade.

4. PREMIAÇÕES
4.1 Prémio
Cada equipa vencedora irá receber um prémio no valor de 100.000,00 MT, o qual será
entregue após a finalização e entrega da aplicação em estágio de produção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Dúvidas. Dúvidas sobre o Hackability4Moz podem ser enviadas para os seguintes
contactos:
5.1.1 Questões técnicas: info@inovacao.uem.mz | 823960796
5.1.2 Outras questões: info@aifomoz.org | 846108878

Parceiro Técnico de Implementação:

Financiador:
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Beneficiários

