
Apps for Good 
em Portugal

5ª Edição | 2018/2019

Uma mão cheia!



Portugal continua a ser o 2º país com maior número 
de participantes no programa Apps for Good.

O Apps for Good está há 5 anos em Portugal. É um programa educativo tecnológico 
muito importante para a formação e educação dos jovens como futuros empreende-
dores e profissionais num mundo completamente diferente daquele em que estamos 
habituados a viver. Um dos objetivos do Apps for Good é desenvolver aplicações 
para smartphones e tablets que possam contribuir para os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Apps for Good Internacional | 2018/2019
Reino Unido, Estados Unidos da América, Portugal e outros.

30 008 alunos 1 240 Professores 826 Escolas

+ 1 000 Soluções em Portugal

Apps for Good Portugal | Uma síntese em números!

Arranque
do Programa

Evento Final
22 Equipas
Finalistas!

2018/2019 5ª Edição
3 007 alunos e 470 professores de 181 escolas 

2017/2018 4ª Edição
2 439 alunos e 399 professores de 168 escolas 

2016/2017 3ª Edição
2 134 alunos e 290 professores de 120 escolas 

2015/2016 2ª Edição
1 830 alunos e 188 professores de 74 escolas 

2014/2015 1ª Edição
295 alunos e 32 professores de 16 escolas 



5ª Edição Apps for Good Portugal 
O que aconteceu?

Arranque
do Programa

Formação Professores
b-Learning | Creditada

6 Sessões Presenciais

Formação Professores
b-Learning | Creditada
5 Sessões Sincronas Online

157 Professores 
Açores (Pico), Madeira (Funchal), 
Porto, Coimbra e Lisboa

Visita Inicial
às escolas que participam 

pela 1ª vez no programa

Visita Final
às escolas que participam 
pela 1ª vez no programa

4 Encontros Regionais
Açores, Madeira, Valongo

e Oeiras

338 alunos em competição
111 equipas  com 88 professores.  Evento Final

22 Equipas
Finalistas!

Setembro 2018
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181 Escolas: do ensino regular (52,6%), profis-
sional (41%) e vocacional (6,4%) abraçaram o 
Apps for Good que é aplicado no 2º ciclo, 3º 
ciclo e secundário. 

Destas, 49% voltaram a participar no programa 
e 51% participaram pela primeira vez.

Destas escolas que  
participaram:

40% aplicaram o programa curricularmente, 
40% extracurricularmente e
20% em modo misto (curricular  
e extracurricular).

Distribuição por Ciclo de Ensino:

2º ciclo: 5,1%

3º ciclo: 35.9% 

Ensino Secundário: 58.9%

INSCREVA-SE NA 6ª EDIÇÃO DO APPS FOR GOOD

www.cdi.org.pt/6-edicao-afg-inscricoes

5ª Edição Apps for Good Portugal  
Que escolas? 



Quem são os PROFESSORES Apps for Good? 

470 Professores em equipa multidisciplinar. 43,2% são professores na 
área disciplinar tecnológica (Informática e TIC) e 56,8% são de áreas 
disciplinares não tecnológicas (Matemática e Ciências, Física – Química, 
Biologia e Geologia, Artes Visuais, Inglês, Português, Geografia, Biblio-
tecário, Educação Especial, entre outro);

Feminino 63% Masculino 37%

10 pontos de impacto do Apps for Good nos Professores

SATISFAÇÃO PROFISSIONAL
96,9% dos professores

RESILIÊNCIA
93,7% aponta melhorias

MAIOR CONHECIMENTO DOS ALUNOS + MAIOR PROXIMIDADE 
93,8% conhece melhor as capacidades e talentos dos seus alunos,  

permitindo-lhes ter relacionamentos de maior proximidade

ENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
NA ESCOLA

90,7% dos professores considera  
que o Apps for Good facilitou o seu  

envolvimento profissional na escola.

CONFIANÇA EM ENSINAR
82,9% dos professores mudou  

as suas práticas educativas

NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO
86%

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
86% melhorou a sua capacidade  

de resolver problemas associados  
à implementação/gestão de projetos

NOVOS CONHECIMENTOS 
TECNOLÓGICOS

81,2% com o Apps for Good adquiriram 
novos conhecimentos tecnológicos  

e desenvolveram novas competências 
técnicas

TRABALHO COLABORATIVO
75,1% dos professores desenvolveu  

trabalho colaborativo com  
outros professores



A participação no programa Apps for Good promoveu o 
desenvolvimento de competências TIC nos professores em 
todas as dimensões definidas no referencial da UNESCO.

Compreensão do Papel das Tecnologias na Educação
“...implementar projetos na escola que contribuem para desenvolver ações-chave ligadas 
às políticas educativas nacionais para utilização pedagógica das TIC”

Currículo e Avaliação
“…ajudar os alunos a usar as tecnologias para adquirir competências de pesquisa, gestão, 
análise, integração e avaliação da informação” 

Pedagogia
“…ajudar os alunos a integrar as tecnologias de publicação online e produção multimédia 
nos seus projetos, de modo a dar suporte à produção contínua de conhecimento e à sua 
disseminação a outros públicos”

Competências Técnicas
“…descrever a função de diversas tecnologias de produção de recursos e utilizá-las para 
apoiar a inovação e a criação de conhecimento por parte dos alunos”

Organização e Administração
“…gerir as atividades dos alunos em situações de aprendizagem baseada em projetos 
desenvolvidas num ambiente enriquecido com tecnologias”. 

Desenvolvimento Profissional Docente
“…utilizar as TIC para pesquisar, gerir, analisar, integrar e avaliar informação que possa 
apoiar o meu desenvolvimento profissional”.

O Apps for Good e o projeto de Autonomia e Flexibilidade  
Curricular

89,1%

90,6%

87,6%

84,5%

95,3%

89,1%

dos professores considera que o Apps for Good é útil no suporte à imple-

mentação do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular dos Ensinos 

Básico e Secundário. 

71,9%



Depois de participarem no programa, os alunos revelam um aumento do seu nível 
de confiança, na sua motivação para aprender e no amadurecimento daquilo que 
é pedido no perfil do aluno - com competências de comunicação, de resolução de 
problemas, pensamento crítico e criativo, relacionamento interpessoal e saber técni-
co cientifico e tecnológico.

IMPACTO NAS COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS

85% 78,6% 76,8% 76,5% 74,8% 

melhorou as suas 
competências 
de trabalho em 
equipa

refere que o pro-
grama contribuiu 
positivamente 
para aumentar a 
sua criatividade

melhorou as suas 
competências 
de resolução de 
problemas

melhorou as suas 
competências de 
comunicação de 
ideias

melhorou as suas 
competências de 
programação

79,2% Confiança (aumentou) 76.5% Resiliência (aumentou)

Quem são os ALUNOS do Apps for Good?

3007 alunos envolvidos no programa com uma média de idades de 16 
anos e com 43% de participação feminina – um aumento de 6% relativa-
mente à 4ª edição (2017/2018).  



77%

74,2%

71,6%

O ALUNO NO FUTURO ...

Para além do impacto direto nas competências e na confiança dos 
alunos, o Apps for Good também desperta o interesse dos alunos 
para diferentes percursos académicos ou profissionais… 

(Maior interesse em… )  

aumentou a sua consciência de que a tecnologia pode  

contribuir para a resolução de problemas sociais. 

O ALUNO NA ESCOLA ...

melhorou a sua relação com os professores

adotou uma atitude mais positiva em relação à escola

76,8% 60% 62% 64,6%

Tecnologias 
digitais 

e aplicações

Trabalhar numa 
área tecnológica

Trabalhar numa 
empresa de 
tecnologia

Criar o seu 
próprio negócio



Um dos objetivos do programa é aproximar as raparigas à área tecnológica. Foi real-
izado um Estudo de Caso* para compreender qual o impacto do Apps for Good na 
promoção do interesse e motivação das raparigas a projetos ligados à tecnologia, no 
seu envolvimento escolar, na sua forma de aprender, nas competências digitais, nas 
soft skills e, por fim, em saber o que as move na escolha do seu percurso profissional. 

* Estudo de Caso com Entrevista em grupo - focus group – a 18 alunas (ensino 
secundário, regular e profissional) com idades entre os 17 e os 21 anos, das regiões 
Norte e Lisboa e Vale do Tejo. 

O QUE ACONTECE ÀS RAPARIGAS QUE PARTICIPAM NO APPS FOR GOOD? 

32,4% uma maior aproximação às áreas da ciência e da tecnologia

32,4% promove o desenvolvimento de múltiplas competências

21,6% aumenta a autoconfiança

21,6% contribui para uma maior ligação entre o conhecimento aprendido na escola e o mundo real

8,1%   promove a motivação e o envolvimento escolar

O QUE APRENDEM?

a comunicar e a interagir com outras pessoas – 83,3%

a trabalhar em equipa - 55,6%

a serem criativas e a terem ideias – 55,6%

a saírem da sua zona de conforto e a ultrapassarem obstáculos – 44,4%

a fazerem apresentações, investigação e pesquisa – 44,4%

ESTUDO DE CASO

Apps for Good no envolvimento das raparigas 
com a tecnologia



Os Encarregados de Educação assumem um papel fundamental no processo de 
aprendizagem dos seus educandos. A participação ativa dos Encarregados de Edu-
cação em estruturas da escola é vista pelos educandos como uma demonstração de 
empenho e interesse e quanto mais estes estiverem alinhados com a escola, maior 
será o êxito de todos os intervenientes. Foi realizado um Estudo de Caso* para com-
preender e descrever a perceção dos Encarregados de Educação sobre o impacto do 
Apps for Good no envolvimento dos alunos na escola.

*Estudo de Caso com Questionário online a 17 Encarregados de Educação de 
alunos de diferentes escolas das regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo  
e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 

TODOS OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO indicam que o Apps for Good:

contribui favoravelmente para o sucesso escolar dos seus educandos

exerce efeitos favoráveis na participação e dedicação dos alunos nas atividades escolares

promove nos seus educandos a consciência de que a tecnologia pode contribuir para a resolução 
de problemas sociais

contribui para aumentar as competências dos seus educandos no que diz respeito ao trabalho 
em equipa

aumenta a criatividade

que o desenvolvimento e implementação de projetos como o Apps for Good têm uma influência 
positiva no sistema educativo.

94,2% dos Encarregados de Educação considera que:

o programa contribui para aumentar as capacidades de resolução de problemas, competências 
técnicas ou tecnológicas, confiança em geral e resiliência dos seus educandos;

os educandos foram partilhando informação sobre as atividades do Apps for Good ao longo do 
ano letivo;

ESTUDO DE CASO

Qual a perceção dos Encarregados de  
Educação face ao impacto do Apps for Good?

1

2

3

4

5

6



O que pensam os Alunos, os Professores e os  
Encarregados de Educação sobre o impacto  
do Apps for Good nas competências dos alunos? 

Os resultados demonstram que a opinião dos Alunos, Professores e Encarregados de 
Educação é muito semelhante nas diferentes competências em análise. De facto, o 
sucesso do percurso educativo do aluno, está profundamente ligado às necessidades 
correspondidas destes três intervenientes. 

Ao promover relações de qualidade entre a escola e a família, o jovem terá a possibil-
idade de ter mais sucesso nas diferentes áreas e o seu desempenho ser potenciado.  

Uma escola que desenvolva projetos cativantes e incentivadores aos alunos, não só 
estimula uma maior participação e envolvimento das famílias no processo educati-
vo, como também permite que o aluno cultive uma maior sensibilidade e sentido de 
responsabilidade perante aquilo que é a sociedade. 

E educar também é isto: a de promover nos alunos a capacidade de serem ci-

dadãos interventivos e críticos. E, podendo utilizar a tecnologia como um meio e 

não um fim, o impacto será muito maior. 
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Parceiros Apps for Good 5ª Edição | 2018/2019

educom
associação portuguesa
de telemática educativa

www.cdi.org.pt

www.facebook.com/cdiportugal

twitter.com/AppsforGood_PT

 

www.linkedin.com/company/cdi-portugal

www.flickr.com/photos/cdi_europe/



Apps for Good 
in Portugal

5th Edition | 2018/2019

A handful!



Portugal remains the second country with the high-
est number of participants in the Apps for Good pro-
gramme. 

Apps for Good has been in Portugal for 5 years. It is a very important technologi-
cal education programme for the training and education of young people as future 
entrepreneurs and professionals in a completely different world from the one we are 
living nowadays. One of the goals of Apps for Good is to develop apps for smart-
phones and tablets that can contribute to solving sustainability-related issues.

Apps for Good International | 2018/2019
United Kingdom, United States of America, Portugal and others.

30 008 Students 1 240 Educators 826 Schools

+ 1 000 Solutions in Portugal

Apps for Good Portugal | An overview in numbers!

Launch

Final Event
22 Finalist 

Teams!

2018/2019 5th Edition
3 007 students and 470 educators of 181 schools

2017/2018 4th Edition
2 439 students and 399 educators of 168 schools 

2016/2017 3th Edition
2 134 students and 290 educators of 120 schools 

2015/2016 2nd Edition
1 830 students and 188 educators of 74 schools 

2014/2015 1st Edition
295 students and 32 educators of 16 schools 



5th Edition Apps for Good Portugal 
What Happened?

Launch

B-learning Training 
for Educators  | Credited 
6 Face-to-Face Sessions

B-learning Training 
for Educators | Credited 
5 Online Synchronized Sessions

157 Educators 
Azores (Pico), Madeira (Funchal), 
Porto, Coimbra and Lisbon

INITIAL visit 
to schools that are participating in 

the programme for the first time 

FINAL Visit
to schools that are participating in 
the programme for the first time

4 Regionals
Azores, Madeira, Valongo

and Oeiras

338 students 
in competitions
111 teams  with 
88 educators.  

Final Event
22 Finalist 

Teams!

September 2018
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181 Schools: of mainstream education (52,6%), 
professional education (41%) and vocational 
education (6,4%) embraced the Apps for Good 
programme, which is implemented in Key Stage 2, 
Key Stage 3 and Key Stage 4. 

Of these 181 schools, 49% chose to join the 
programme again and 51% participated for the 
first time.

Of these schools 
that participated:

40% have implemented the programme 
in the curriculum time 
40% have implemented the programme 
as an extracurricular activity 
20% have a mixed approach 
(curricular and extracurricular).

Distribution by Key Stage:

Key Stage 2 (5th and 6th grade) : 5,1%      
Key Stage 3 (7th, 8th and 9th grade) : 35.9%    
Key Stage 4 (10th, 11th grade) + 12th grade: 58.9%

JOIN THE 6TH EDITION OF APPS FOR GOOD

www.cdi.org.pt/6-edicao-afg-inscricoes

5th Edition Apps for Good Portugal 
Which Schools? 



Who are the EDUCATORS of Apps for Good? 

470 Educators in a multidisciplinary team. 43.2% are teachers in the 
field of technology (IT and ICT) and 56.8% are from non-technological 
areas (Mathematics and Science, Chemistry and Physics, Biology and 
Geology, Visual Arts, English, Portuguese, Geography, Librarians, Spe-
cial Education, among others);

Female 63% Male 37%

10 Apps for Good points of impact on Educators

PROFESSIONAL SATISFACTION
96,9% of educators

RESILIENCY
93,7% point out improvements

BETTER FAMILIARITY WITH THE STUDENTS + CLOSER RELATIONSHIPS 
93,8% have a better comprehension of their students’ skills and talents, 

allowing them to have closer relationships

PROFESSIONAL INVOLVEMENT 
IN SCHOOL

90,7% think that Apps for Good 
facilitated their professional 
involvement in the school.

CONFIDENCE IN TEACHING
82,9% changed their  
educational practices

NEW TEACHING METHODS
86%

PROBLEM-SOLVING
86% improved their ability to solve 
problems associated with project 

implementation/management

NEW TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE
81,2% with Apps for Good, have acquired 
new technological knowledge and have 

developed new technical skills

COLLABORATIVE WORK
75,1% developed collaborative work 

with other educators



The participation in the Apps for Good programme pro-
moted the development of the educators’ ICT skills in every 
aspect established by UNESCO

Understanding the Role of Technologies in Education
“…implementing school projects that contribute to the development of key actions linked 
to national educational policies for the pedagogical use of ICT”.

Curriculum and Evaluation
“…helping students use technologies in order for them to acquire crucial skills in research, 
management, analysis and integration and evaluation of information”.

Pedagogy
“…helping students integrate online publishing and multimedia production technologies 
into their projects in order to support the continuous production of knowledge and its 
dissemination to other audiences”.

Technical Skills
“... describing the roles of various resource production technologies and use them to sup-
port innovation and knowledge creation by the students”.

Organization and Administration
“... managing student activities in project-based learning situations developed in an envi-
ronment enriched with technologies”.

Professional Development of Teachers
“... using ICT to research, manage, analyse, integrate and evaluate information that sup-
ports my professional development”. 

Apps for Good and the project: “Autonomia e Flexibilidade 
Curricular”* 

89,1%

90,6%

87,6%

84,5%

95,3%

89,1%

of educators consider that Apps for Good is useful in supporting the im-

plementation of the project: “Autonomia e Flexibilidade Curricular” 

71,9%

*Autonomy and Curriculum Flexibility



After participating in the programme, students show an increase in their level of 
confidence, in their motivation to learn and in the maturation of what is requested in 
the student profile: communication skills, problem-solving skills, critical and creative 
thinking, interpersonal relationship and scientific and technological technical knowl-
edge. 

IMPACT ON TRANSVERSAL SKILLS

85% 78,6% 76,8% 76,5% 74,8% 

have improved 
their teamwork 
skills

report that the 
programme has 
contributed posi-
tively to increasing 
their creativity.

have improved 
their problem- 
-solving skills

have improved 
their communica-
tion and  pres-
entation skills

have improved 
their program-
ming/coding skills

79,2% Confidence (increased) 76.5% Resiliency (increased)

Who are the STUDENTS of Apps for Good? 

3007 students involved in the programme, with an average age of 16 
years old and with 43% of female participation - an increase of 6% com-
pared with the 4th edition (2017/2018).   



77%

74,2%

71,6%

STUDENTS IN THE FUTURE ...

In addition to the direct impact on students’ skills and confidence, 
Apps for Good also raises students’ interest for different academic 
or professional pathways… 

(A bigger interest in…  )  

have increased their awareness that technology can con-

tribute to solving social problems. 

STUDENTS IN SCHOOL...

have improved their relationship with the educators 

have adopted a more positive attitude towards school

76,8% 60% 62% 64,6%

Digital 
technologies 

and apps

Working in 
a technical job 

Working in 
a technology 

sector 

Starting their 
own business 



One of the goals of the programme is to bring girls closer to the technology area. A 
Case Study* was conducted to understand the impact of Apps for Good on pro-
moting girls’ interest and motivation in technology-related projects, in their school 
involvement, in their learning skills, in their digital skills, in their soft skills and, finally, 
in knowing what moves them in choosing their professional career. 

* Case Study with a group interview - Focus Group – to 18 female students (Sec-
ondary education, mainstream and professional) aged 17-21, from the North, Lisbon 
and Tagus Valley. 

WHAT HAPPENS TO GIRLS WHO PARTICIPATE IN APPS FOR GOOD? 

32,4% are more engaged to the areas of science and technology

32,4% promotes the development of multiple skills

21,6% increases self-confidence

21,6% contributes to a greater connection between what is learned at school and the real world

8,1%   promotes motivation and involvement at school

WHAT DO THEY LEARN?

They learn to communicate and network with other people  – 83,3%

They learn to work as a team  - 55,6%

They learn to be creative and provide more ideas  – 55,6%

They leave their comfort zone and overcome obstacles  – 44,4%

They learn how to make presentations and research  – 44,4%

CASE STUDY

Apps for Good in the involvement of girls 
with technology



Guardians play a key role in the learning process of their students. The active partic-
ipation of guardians in school structures is seen by the students as a demonstration 
of commitment and interest and the more these are aligned with the school, the 
greater will be the success of all parties involved. A Case Study* was conducted to 
understand and describe the perception of guardians about the impact of Apps for 
Good on students’ involvement in school.

*Case Study with an online survey to 17 guardians of students from different 
schools in the North, Centre, Lisbon and Tagus Valley and in Madeira and Azores 
Islands.  

ALL GUARDIANS indicate that Apps for Good: 

strongly contributes to the educational success of their students
it has favourable effects on students’ participation and dedication in school activities
promotes in its students the awareness that technology can contribute to the resolution of social 
problems

contributes to increasing the skills of their students with regard  to teamwork

increases creativity

and projects such as Apps for Good, have a positive influence on the education system.

94,2% of guardians consider that: 

the programme contributes to increasing the problem-solving capabilities, technical or techno-
logical skills, general confidence and resilience of its students;

the students were sharing information about Apps for Good activities throughout the school year;

CASE STUDY

What is the perception of the Guardians 
regarding the impact of Apps for Good?

1

2

3

4

5

6



What do Students, Educators and Guardians think 
about the impact of Apps for Good on students’ skills?  

The results show that the opinion of Students, Educators and Guardians is very 
similar in the different skills in question. In fact, the success of the pupil’s educational 
career is closely linked to the corresponding needs of these three parties. 
By promoting quality relationships between the school and the family, the student 
will be able to have more success in different areas and its performance will be en-
hanced.  
A school that develops captivating projects and encourages students, not only 
encourages greater participation and involvement of families in the educational 
process, it also allows students to cultivate a greater sensitivity and sense of respon-
sibility towards what is society. 

Educating is also this: promoting the capability of students to be intervening 

and critical citizens. And by using technology as a means rather than an end, the 

impact will be much more significant. 
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Apps for Good Partners 5th Edition | 2018/2019

educom
associação portuguesa
de telemática educativa

www.cdi.org.pt

www.facebook.com/cdiportugal

twitter.com/AppsforGood_PT

 

www.linkedin.com/company/cdi-portugal

www.flickr.com/photos/cdi_europe/


