É tempo de conhecer!
Queremos dar-lhe com maior proximidade tudo aquilo que o CDI Portugal está a fazer na
sua missão em mudar vidas pela tecnologia. E, por isso, contamos com a sua permissão
para entrarmos na sua caixa de correio uma vez de dois em dois meses.
Se 2015 foi o ano de construir e consolidar as nossas ainda recentes atividades, 2016
será o ano de desafiar e inovar!
E queremos que continue connosco.

Construir, Desafiar e Inovar
Foi este o tema do evento do CDI, um
balanço das suas atividades, que teve
lugar na SRS Advogados, um dos seus
parceiros, no dia 26 de Janeiro. Foram
partilhados momentos de inovação
tecnológica e cidadania ativa por Pedro
Norton de Matos, Guilherme Collares
Pereira e João Baracho, que integram a
gestão do CDI. Maria José Santana e

3ª

Sessão

Desde

Síncrona

novembro

que

os

professores recebem formação
b-learning

de

desenvolvimento

apoio
do

Apps

ao
for

Good. É já a 3ª sessão síncrona,
desta vez, com a participação de
Rob Rankin, responsável pelos
conteúdos do Apps for Good no

Pedro

Rebelo

de

Sousa

fizeram

respetivamente a abertura e fecho da
sessão na sua qualidade de anfitriões e
membros dos orgãos sociais desta

Reino Unido e da Microsoft,
entidade parceira que deu a
conhecer

aos

professores

o

programa Windows App Studio.

associação. Elisabete Ferreira, Digital
Brand Transformation Diretor da JWT
apresentou o contributo da Tecnologia
para a Sustentabilidade. Veja aqui o
registo fotográfico.

Pitch local
na Fernando Pessoa
«Sou fixe!

O Agrupamento de Escolas

Não abandono a escola.»

Fernando Pessoa já realizou o

Recorda-se do grupo de jovens da

seu primeiro pitch local. Os

Musgueira do CDI Comunidade que

alunos do Apps for Good foram

criou uma campanha de sensibilização

desafiados a comunicar de forma

contra o abandono escolar - «Sou fixe!

concisa o valor das suas apps a

Não abandono a escola.»? No dia 12

um público vasto. Esta é um

de Fevereiro, voltaram ao terreno!

experiência que faz parte do

Cláudio Fernandes e João Teixeira

programa e que pretende

estiveram na Escola Secundária Miguel

capacitar os alunos a sumarizar

Torga com a turma do 9º ano de

os pontos-chaves das suas apps

Percursos Curriculares Alternativos a

numa pequena apresentação.

partilhar a sua própria experiência.

Formação ANPRI
A ANPRI - Associação Nacional
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Centro de Cidadania Digital de Marvila
O CCDM é o primeiro laboratório vivo que abriu em Lisboa em Novembro 2015
e trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de

Freguesia de Marvila e onde o CDI Portugal é responsável pela sua
operacionalização. Este é o novo espaço colaborativo e equipado com as
ferramentas tecnológicas para que todos os cidadãos desenvolvam soluções
digitais para resolver os problemas importantes do seu bairro e fortalecer a sua
relação com o município.
Este espaço está ao dispor de todos os cidadãos e entidades que pretendam
participar num projeto que se pretende útil e inovador.
Visite o Facebook.

