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MUDÁMOS A NOSSA IMAGEM!
Por imposições legais o CDI mudou para

no Brasil.

Por cá, mantemos o mesmo nome, CDI Portugal, e a mesma missão de despertar
uma nova consciência nas pessoas e nas organizações para se apropriarem das
novas tecnologias. Para que criem soluções com impacto positivo e que melhorem a
nossa sociedade. Juntos, continuamos a acreditar na transformação e no poder da
mudança através da tecnologia.

Apesar de termos nomes diferentes, a letra D é o elemento que
simbolicamente une o CDI Portugal e o RECODE.
Agora com uma nova forma e uma nova cor!
Mas com a mesma missão e propósito.

Rodrigo Baggio

| Presidente do CDI/Recode

Ao longo de 24 anos de atuação do CDI/Recode

hoje estendida a 8 países - vemos

como é possível e urgente incentivar, através da tecnologia, o pleno exercício da cidadania
e o acesso a novas oportunidades de estudo e trabalho.
Acompanhando a evolução da sociedade, acreditamos que a inclusão digital precisa vir
acompanhada do empoderamento digital, entendido como o uso ético, consciente e
empreendedor da tecnologia. O nosso conteúdo e metodologia exclusiva, recématualizada, desenvolvem habilidades digitais e competências socioemocionais, tais como
a comunicação, criatividade, resolução de desafios e colaboração, cada vez mais
necessárias no mundo do trabalho.
Para dar escala a essa formação, lançámos uma plataforma digital interativa com novos
cursos. Abordamos desde o uso seguro da internet e redes sociais para empregabilidade,
cidadania e empreendedorismo, a conteúdos mais inovadores e sintonizados com as
habilidades exigidas na era digital, como a gestão e desenvolvimento de aplicações para
o impacto social, tecnologias exponenciais

como internet das coisas, biotecnologia e

inteligência artificial - para além da realidade virtual 360° para impacto. Um dos cursos
em 360° produzidos por alunos da escola pública no Brasil no contexto desse projeto
ganhou o mundo, tendo sido escolhido entre mais de 100 vídeos para exibição na
Assembleia Geral da ONU, em Nova York e nos Estados Unidos.

Também na Assembleia Geral da ONU tivemos um dos maiores destaques da nossa
história ao sermos selecionados para o Solutions Summit, em que apresentámos a
solução da Recode para contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, em especial aos ODS 1, 4 e 8.
O trabalho desenvolvido pelo CDI Portugal há tantos anos contribui imensamente para
essas conquistas, sendo exemplo de inovação e impacto social para o ecossistema de
organizações da sociedade civil. Com garra, seriedade e profissionalismo, a nossa
querida equipa em Portugal tem promovido esse necessário movimento pelo
empoderamento digital das próximas gerações.
A 4ª Revolução Industrial já chegou e está nas nossas mãos fazer desta uma história
positiva, em que as inovações tecnológicas estejam a favor da efetiva melhoria na
qualidade de vida das pessoas.

Rodrigo Baggio

10.000
jovens

Nova
Plataforma
Digital
Cursos com 20 a 50h (média)
Prototipagem, criação páginas
web, gestão projetos, lógica e
programação, empreendedorismo,
realidade aumentada e virtual,
inteligência artificial.

689
escolas, instituições comunitárias
e bibliotecas públicas.

Brasil
Nova parceria que levou a realidade
aumentada a 10 escolas públicas

Solutions Summit
Organização das Nações Unidas
Projeto Recode selecionado entre vários projetos de todo
o mundo que contribui para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Margarida Ferreirinha

| Direção CDI Portugal

2018 foi um ano de consolidação e de crescimento para o CDI Portugal. Um ano em que

atraímos mais participantes, mobilizámos mais parceiros e envolvemos mais
comunidades, nesta missão de transformar vidas e contribuir positivamente para a
sociedade através da tecnologia.
E tão, ou mais, importantes do que os números do nosso crescimento são os que avaliam
o impacto da nossa atividade. No Apps for Good, os resultados desta avaliação são
extraordinários, tanto ao nível dos alunos como dos professores. Por seu lado, a evolução
dos Centros de Cidadania Digital, com mais de 2400 beneficiários diretos e indiretos,
traduz bem a relevância deste projeto.
Olhamos para o futuro com uma atitude totalmente empenhada em continuar a fazer a
diferença, seja na criação de uma rede que liga bibliotecas nacionais e escolares que
ajudarão a transformar as suas comunidades, como na promoção da utilização saudável
da internet ou na inclusão digital para adultos.
Este trabalho é o resultado do empenho de uma equipa que acredita realmente no que

faz e de uma rede de parceiros absolutamente fundamental para a sua concretização.

Margarida Ferreirinha

Guilherme Collares Pereira| Direção CDI Portugal
Board Member Apps for Good UK

É por todos reconhecido os enormes desafios que a Educação atravessa a nível mundial,

nomeadamente os efeitos e os impactos dos recursos às tecnologias da informação
sobretudo pelas crianças e jovens, na escola, em casa e na comunidade.
Trabalhar no uso e na utilização correta das TIC para benefício do processo de
aprendizagem e de ensino dos jovens estudantes e da sua relação com a comunidade
envolvente, com partilha regular de experiências e do estabelecimento de relações
saudáveis entre todos, tem sido a preocupação constante da equipa do CDI Portugal
desde a sua criação.
Reconhecemos naturalmente as enormes dificuldades no processo, mas são estas
mesmas que nos motivam e inspiram para todos os dias fazer melhor e sempre em
parceria com todas as pessoas e organizações que nos apoiam.
2018 foi novamente um ano de afirmação e crescimento mas estamos confiantes que o
CDI Portugal, o programa Apps for Good e os Centros de Cidadania Digital serão
ferramentas poderosas para a transformação do sistema educacional em curso.

Guilherme Collares Pereira

João Baracho

| Diretor Executivo CDI Portugal

Começámos ontem e já completámos 5 anos! E continuamos felizes a demonstrar que

não é preciso ser grande para mudar o Mundo! Temos sido reconhecidos pelo nosso
espirito de equipa, pela nossa irreverência, persistência, resistência, preocupação com a
qualidade e por uma absoluta vontade de continuar em frente! Para além da nossa
missão de inclusão pela tecnologia, queremos também levar a chamada Economia Social
para um patamar de excelência, em que nem tudo é voluntariado e baixos salários, e
onde também se exigem profissionais disponíveis a 100% e altamente motivados e
competentes para entenderem um Mundo Novo, onde a sustentabilidade tem um papel
fundamental.
2018 foi um ano difícil em que, mais uma vez, ultrapassámos os nossos objetivos com a

colaboração de um grupo de parceiros excelentes que se vai alargando, desafiando-nos e
apoiando as nossas

. Para eles vai o nosso maior agradecimento e a

expectativa que lhes tenhamos dado o retorno e envolvimento pretendidos.
Finalmente, nada disto seria possível sem uma direção fantástica que não tem receio de
assumir riscos e que está sempre presente quando as barreiras parecem intransponíveis.

Aquele abraço!
João Baracho
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Apps for Good |
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NÚMEROS com impacto
Centro Cidadania Digital | 1ª e 2ª Edições
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JANEIRO

• Dia do Perfil do Aluno
Fundação Champalimaud

A equipa de alunos com a solução SOS Idosos da Casa Pia de Lisboa teve a oportunidade de mostrar o sue
trabalho na Conferência do Dia do Perfil do Aluno na Fundação Champalimaud, que contou a presença do
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
O Ministério da Educação em colaboração com a Federação Nacional de Associações de Estudantes dos
Ensino Básico e Secundário, desafiaram centenas de escolas de todo o país a desenvolverem atividades de
reflexão sobre a sua escola e o ensino, tendo estado ligadas online neste dia para ouvir as várias vozes da
sociedade civil sobre a Educação.

• Apps for Good

3ª Sessão Formação b-learning Professores 4ª Edição
MARÇO
Tema: Estudo de Mercado e as suas diferentes vertentes: Análise dos concorrentes, do utilizador e da
viabilidade técnica e dos dados.
Convidado: Bruno Pereira, SAP + Testemunho de Professores Ninja Apps for Good
Nº Total de Participantes: 108
Plataforma: Moodle com o apoio da Direção-Geral da Educação, Educom e ANPRI.

• Apps for Good
Escola Secundária do Monte da Caparica
Foi realizada uma apresentação do Apps for Good no âmbito do projeto europeu SAFE Smart Apps for
Adults Education, que tem como coordenaor nacional o Centro de Formação AlmadaForma, no sentido de
encorajar os professores portuguesas a utilizarem apps.
Número de professores presentes: entre 80 a 90

FEVEREIRO

• Apps for Good
4ª Sessão Formação b-learning Professores 4ª Edição

MARÇO

Tema: Modelo de Negócio (Como construir um modelo Canvas), Soluções IBM e Ferramentas de
Prototipagem Balsamiq e Fábrica dos Aplicativos;
Convidados: Rodrigo Costa (Monday), David da Costa (IBM) e Fernanda Ledesma (ANPRI) + Testemunho de
Professores Ninja Apps for Good
Nº Total de Participantes: 101
Plataforma: Moodle com o apoio da Direção-Geral da Educação, Educom e ANPRI.

MARÇO

• Apps for Good
5ª Sessão Formação b-learning Professores 4ª Edição
Tema: A Arte de fazer um bom pitch
Convidado: Ricardo Peixe, Insideout + Testemunho de Professores Ninja Apps for Good
Nº Total de Participantes: 98
Plataforma: Moodle com o apoio da Direção-Geral da Educação, Educom e ANPRI.

• II Seminário da Rede Bibliotecas de Condeixa
Veni, Legi, Vici

Já os romanos o sabiam: Leitura(s) com Memóri

Foram realizadas duas oficinas de Apps for Good a professores ligado à rede de bibliotecas de Condeixa.

• 1ª Edição App Start Up
Futurália, Lisboa
Criámos o piloto App Start Up com o objetivo de proporcionar oportunidades de contacto entre as equipas
de alunos, incubadoras, investidores e empresas, para ganharemcondições - sejam elas de mentoria,
formação ou financeiras - para desenvolverem profissionalmente a sua solução. Durante a manhã os
alunos receberam uma equipa do IADE para formação em processos de design, implementação e
publicação de aplicações. À tarde decorreu o Marketplace e o Momento Pitch das 19 soluções, seguindo-se
uma « brief talk» com convidados e o anúncio da equipa vencedora pelos elementos de JÚRI presentes.
Escola: 9
Professores: 13
Alunos: 55 | 19 equipas | 4º ao 12º ano de escolaridade
Soluções: 19
Visitantes da Exposição: 150
Convidados: 100
JÚRI

O App Start Up foi organizado no âmbito
da parceria DNS.pt, APDC,
IADE e Beta-i com o Apps for Good.

BRIEF TALK
•
•
•
•
•

Ricardo Marvão, BETA-I
Luísa Gueifão, DNS.PT
Ana Gonçalves Pereira, APDC
Rodrigo Costa, Monday
João Paulino, BLISS

•
•
•
•
•
•

Ricardo Marvão, Beta-I
Stephan Morais, Indico
Filipe Almeida, Portugal Inovação Social
José Vitor Pedroso, DGE
Luísa Gueifão, .PT
Moderação de Rute Sousa Vasco, Madremedia

COOK WIZARD

MARÇO

A Equipa Vencedora da 1ª Edição App
Start Up. Equipa de Alunos do
Agrupamento de Escolas de Nelas já
tinham participado na 2ª Edição do
Apps for Good.
A aplicação funciona como um
assistente mobile que sugere receitas,
com base nos ingredientes que existem
em casa na despensa ou frigorífico
nível de dificuldade, ´de pessoas e
tempo de execução.
O DNS.pt premiou o desenvolvimento
comercial desta solução.

• Apps for Good | 1º Encontro Ninja
No App Start Up
MARÇO

No âmbito do App Start Up foi possível ouvir a opinião dos professores quanto à disponibilidade e vontade
em participações futuras e motivações no programa. O Apps for Good quer continuar com um contacto
próximo com estes professores que se mantêm no Apps for Good.

• Qualifica
Matosinhos
A equipa do CDI Portugal esteve presente na QUALIFICA Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego no espaço do Programa Operacional Capital Humano em conjunto com o Portugal Inovação
Social. Estiveram presentes alguns Fellows do Apps for Good da 1ª Edição e foi ainda possível ter a visita do
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e do Ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança
Social, Vieira da Silva.

• Apps for Good | Novos Parceiros

MARÇO
BNP Paribas, IBM e Sage Foundation

Aquisição de novos parceiros que contribuem para o crescimento e sustentabilidade do programa
Apps for Good em Portugal.

• Futurália | Conversas fora da caixa
Lisboa
Em Conversas Fora da Caixa sobre o sistema educativo na sociedade da tecnologia estiveram presentes
as equipas das soluções Cook Wizard, Farmshare ( do Agrupamento de Escolas de Nelas) e ABC.play (do
Jardim Infantil de Bacelos) com o eurodeputado Carlos Zorrinho.
O Apps for Good esteve ainda no espaço POCH onde recebeu a visita do Secretário de Estado do Emprego,
Miguel Cabrita.

• Apps for Good

MARÇO
Escola Secundária Dr. José Afonso (Seixal)
Foi realizada uma apresentação sobre o Apps for Good na Escola Secundária Drº José Afonso no Seixal,
inserida na semana da informática, dirigida a professores e alunos.

• Centro Cidadania Digital Valongo
CDI Comunidade Senior

Mercado Municipal Ermesinde

Um grupo de seniores decidiu promover e dar a conhecer o mercado municipal à população, dado o
estado de degradação em que se encontrava. Criaram um logotipo para o mercado, um site e cartazes
para a sua promoção. O objetivo foi o impulsionar o investimento, promover um espaço importante para a
comunidade e criar um marco da identidade da cidade de Ermesinde.

• Centro Cidadania Digital Valongo
CDI Comunidade Senior

Pegada Cívica

Este grupo identificou que a qualidade de vida e a salubridade do município foi colocada em causa pela
quantidade de dejetos caninos deixados nas ruas e jardins do concelho. Criaram uma campanha de
sensibilização para a limpeza da via pública, produzindo sinalética e um mapa interativo a partir do qual é
possível monitorizar o estado de limpeza das ruas, em conjunto com os serviços municipais.

ABRIL

• Apps for Good
2ª Visita Presencial às Escolas 4ª Edição
Foram visitadas cerca de 50 escolas que se apresentaram pela primeira vez no programa.
Objetivos: 1) Recolher dificuldades e fatores facilitadores junto dos professores e alunos; 2) Apresentar e
esclarecer questões quanto à competição do Apps for Good; 3) Proporcionar momentos de partilha entre os
professores, alunos e os parceiros do programa que acompanham;
PROFESSORES entrevistados: 89
ALUNOS entrevistados: 99

• Profmat 2018

Escola Secundária de Cacilhas
Sessão prática sobre a abordagem pedagógica do Apps for Good junto de professores, organizado pela
Associação de Professores de Matemática (APM).

• Portugal Inovação Social

MARÇO
Faro

João Baracho apresentou o Apps for Good na sessão de apresentação da Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social no Algarve.

• Apps for Good
II Edição Games for Good no IADE com João Baracho
O arranque do Games for Good no IADE contou com Carlos Rosa, diretor do IADE e João Baracho, diretor
executivo do CDI Portugal.

• Apps for Good
Encontro Tecnologia

Inovação na Educação

João Baracho como orador no Encontro Tecnologia Inovação na Educação organizado pelo Centro de
Formação de Escolas do Concelho de Cascais.

• Centro Cidadania Digital Valongo
CDI Comunidade Empregabilidade
MARÇO
Um grupo de jovens que reunia a problemática comum do desemprego juntou-se para conhecer e
desenvolver ferramentas que facilitassem o acesso a mais oportunidades de emprego e a sua integração
no mercado de trabalho. Criaram um currículo criativo, um pitch pessoal, um cartão de visita digital, uma
página no LinkedIn, currículo em vídeo e o manuseamento do Skype. 3 pessoas começaram a trabalhar e 4
integraram formação.

• Centro Cidadania Digital Valongo
Inauguração Centro Cidadania Digital Valongo

1ª Edição

As portas do Centro de Cidadania Digital de Valongo foram oficialmente abertas pelos próprios cidadãos e
cidadãs do município de Valongo, em conjunto com o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro e o Diretor Executivo do CDI Portugal,
João Baracho.

MAIO

• Apps for Good
2ª Visita Presencial às Escolas 4ª Edição
Deram-se por concluídas as segundas visitas presenciais às novas escolas que participaram na 4ª edição.

• Apps for Good
4ª Encontro sobre Jogos e Mobile Learning
Intervenção no painel sobre o Apps for Good, por Matilde Buisel, gestora do projeto em Portugal, na
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, na Universidade de Coimbra.

• Centro Cidadania Digital Valongo
Comunicar em Segurança

Formação do programa Comunicar em Segurança dinamizada pela Fundação PT para técnicos que
trabalham com encarregados de educação, crianças e jovens do concelho de Valongo.

• Centro Cidadania Digital Valongo
IRS e Portal das Finanças
MARÇO

Atividade dinamizada pelos alunos da turma de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos com a
economista Conceição Cartageno, no âmbito do Centro de Cidadania Digital de Valongo. Os 15
participantes foram informados e esclarecidos sobre os processos de subsmissão de IRS e uso do Portal
das Finanças online.

• Apps for Good
Encontro Tecnologia

Inovação na Educação

Dinamização de workshop sobre Apps for Good junto de professores no Encontro Tecnologia Inovação na
Educação em Cascais organizado pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais.

• Apps for Good
Congresso Municipal da Educação, Pinhel
João Baracho participou no painel «Inclusão e Inovação para
o Sucesso» com o exemplo do Apps for Good como um
caminho a seguir na promoção do sucesso educativo. Este
congresso foi organizado pelo Município de Pinhel,
Agrupamento de Escolas de Pinhel e Rede de Bibliotecas
Escolares, tendo como público-alvo professores, educadores
e outros profissionais ligados à área da Educação.

• CDI Portugal | 8 maio

MARÇO
5º Aniversário

SRS Advogados

5 anos de histórias, de partilhas, de muito receber, de muito aprender, de cair e rapidamente levantar, de
ouvir, de silenciar, de risos e sorrisos. De conquistar. Conquistar pessoas, chegar às suas motivações e, em
conjunto, utilizarmos a tecnologia para resolver problemas.
O 5º aniversário do CDI Portugal aconteceu na SRS Advogados com a presença da Maria José Santana e
Pedro Rebelo de Sousa, dos parceiros do CDI, das palavras inspiradores do Rodrigo Baggio fundador do
CDI a energia das equipas de alunos da Quinta de Bacelos, do Agrupamento de Escolas de Nelas, Iris
Lapinski e da direção do CDI Portugal.

JUNHO

• Apps for Good | Encontro Regional AÇORES
Escola Secundária Domingos Rebelo
Participaram 6 equipas de alunos no Encontro Regional. A solução finalista para o Evento Final foi a «Oh My
Tools!», uma solução de apoio a um cabo inteligente para todos os utensílios necessários na cozinha, no
qual se encaixam diversas peças (espátulas, varas de arames, conchas, etc. )

• Final Awards LONDRES

MARÇO

A solução vencedora da 3ª Edição do Apps for Good Portugal Pensa Antes de Publicar participou no
Final Awards do Apps for Good em Londres. Fizeram o seu pitch à equipa do BNP Paribas e receberam
feedback da sua apresentação. Participaram também na VIP Session onde estiveram reunidos todos os
elementos do júri que avaliaram as equipas do Reino Unido no Marketplace.

• Encontro Regional VALONGO

MARÇO
Fórum Cultural de Ermesinde

Patrocinado pela Câmara Municipal de Valongo, o Encontro Regional de Valongo realizou-se no Fórum
Cultural de Ermesinde. Cerca de 70 equipas de alunos estiveram divididas em 6 salas com elementos do
júri para realizarem os seus pitches. Seguiu-se o Marketplace e a entrega de prémios à escolha do público
e às 9 finalistas com acesso direto ao Evento Final do Apps for Good.

• Centro Cidadania Digital Valongo

MARÇO
CDI Comunidade Jovem

Movimento NEET

Jovens adultos excluídos das demandas do mercado de
trabalho atual, deram asas à sua criatividade e
colocaram as suas competências ao serviço da
comunidade. Pretendem estar na linha da frente de uma
iniciativa que junte os jovens NEET portugueses e várias
entidades e empresas num encontro de necessidades,
competências, novas ideias e orientação vocacional
através de um site e uma forte presença nas redes
sociais que suportem o movimento juvenil.

• Centro Cidadania Digital Valongo
Comunicar em Segurança

Comunidade de Inserção ADICE

39 jovens e 4 técnicos da Comunidade de Inserção da ADICE, no concelho de Valongo, receberam uma
sessão sobre Comunicar em Segurança dinamizada por uma formadora do CDI Portugal.

JULHO

Apps for Good | Encontro Regional LISBOA
Escola Secundária Vergílio Ferreira
Na zona sul participaram cerca de 70 equipas de alunos. Foi entregue o Prémio do Público e apenas 11 finalistas
foram premiadas para o Evento Final.

• Apps for Good
Escola Secundária Vergílio Ferreira
Apps for Good em exposição e nas sessões paralelas no Evento Final da Programação e Robótica da
Direção-Geral da Educação - Probótica - na Escola Secundária Vergílio Ferreira!

• Centro Cidadania Digital Valongo
App in a Day
Este projeto consiste no desenvolvimento do protótipo de uma aplicação. É aplicado no formato de
Workshop de um dia, sendo também aplicado na mesma lógica dos projetos CDI comunidade e
desenvolvido com jovens entre os 15 e os 18 anos.
Quatro jovens foram encaminhados pela CPCJ de Valongo e, uma vez por semana, durante as férias
escolares desenvolveram de modo interativo uma ideia e o desenho do seu protótipo final numa aplicação,
estimulando o trabalho em equipa, a resolução de problemas e as competências de comunicação.

• Apps for Good
Aldeia da Inovação Social Cerdeira da Lousã com João Baracho

• Apps for Good

Encontro Regional Madeira
MARÇO

Piloto

Encontro Regional Piloto na Madeira com 3 equipas de alunos no momento Pitch - soluções P-Easy, Mais
Matemática e MachiCity e momento Marketplace. A equipa finalista foi a P-Easy, um sistema informático
que agrega informação sobre a capacidade dos parques de estacionamento na Madeira.

• Apps for Good
TIC Educa

Apps for Good

workshop

• CDI Portugal

MARÇO
Retiro « Espiritual» da Equipa
Três dias, 11, 12 e 13 em que a equipa do CDI Portugal se retira das distrações do dia-a-dia e se concentra
no seu plano estratégico de futuro. Tudo isto feito num ambiente bem-humorado, informal e muito alegre.

AGOSTO

• Centro Cidadania Digital Valongo
CDI Comunidade Adulta | Por uma cidade mais limpa
Após o levantamento de oportunidades de melhoria da qualidade de vida da comunidade onde vivem,
optaram por trabalhar sobre a temática da limpeza da via pública. Começaram a trabalhar numa ação de
sensibilização desafiando os munícipes a praticar a cidadania ativa, envolvendo-os na adoção de
comportamentos cívicos, dando especial atenção à comunidade escolar. As ações de sensibilização
contaram com a realização de um workshop nas escolas, incluindo o uso das tecnologias na sala de aula
que é algo que motiva as crianças.

SETEMBRO

• Apps for Good | 5ª Edição
Arranque!
O arranque da 5ª edição do Apps for Good contou com cerca de 181 escolas inscritas.
Destaca-se o aumento da presença do Apps for Good nas ilhas da Madeira e dos Açores, reflexo da
parceria e colaboração com as respetivas Direções Regionais da Educação.
Principais fatores de sucesso da escalabilidade do programa a nível nacional
1) A crescente partilha do programa entre escolas, 2) a mudança de professores que pretendem continuar
a implementar a metodologia Apps for Good nas novas escolas que estão inseridos, 3) a divulgação dos
parceiros pelos seus contactos e 4) a divulgação e apoio por parte da DGE, ANPRI, Educom junto dos
professores.
De uma edição para a outra, e com base nos dados inicias, houve um aumento da presença de
raparigas no programa e um maior número de escolas na região norte. Destaca-se ainda a
igualdade na percentagem de professores de áreas técnicas e não técnicas, o domínio do ensino
secundário e a implementação em modo curricular.

• Apps for Good

MARÇO
II Encontro Regional de Tecnologias na Educação, Açores
Participação de João Baracho com a apresentação «Apps for Good | Tecnologia e Cidadania na sala de
aula» na Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond na Ilha Terceira dos Açores.

• Apps for Good
Congresso APDC 2018

• Apps for Good

MARÇO
Evento Final

Fundação Calouste Gulbenkian

A final contou com 22 equipas de alunos finalistas que apresentaram as suas ideias (Apps) que solucionam
problemas reais, num evento que contou com a participação do Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, do Diretor-Geral da Educação, José Vitor Pedroso, do Administrador Executivo da Fundação
Calouste Gulbenkian Pedro Norton, a CEO do Apps for Good, Iris Lapinski, entre outras personalidades.
As 22 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante os quatro encontros regionais que se
realizaram entre maio e em julho deste ano nos Açores, em Valongo, em Lisboa, e na Madeira e que
contaram com a presença de cerca de 150 equipas.

Na quarta edição do Apps for Good, o vencedor foi a aplicação 1936, da Escola Quinta do Marques, de Oeiras,
MARÇO
e tem como inspiração o ano da morte de Ricardo Reis livro de José Saramago em cuja personagem é inspirada
no heterónimo de Fernando Pessoa.
O projeto recebeu ainda o Prémio Jovem Aluna.pt (patrocinado pelo DNS.pt), atribuído à aluna Joana Vaz.
Nos segundo e terceiro lugares ficaram respetivamente a My Pill Dispenser, da Escola Sá da Bandeira, em
Santarém, e I-Dose Pills, da Escola Profissional de Fafe. A primeira venceu ainda Prémio Tecnológico Fujitsu.
Ambas as aplicações foram concebidas para ajudar os doentes e idosos a gerirem os medicamentos que têm
que tomar.
O Prémio do Público foi atribuído à aplicação Oh My Tools, da Escola Domingos Rebelo, nos Açores,.

OUTUBRO

• Centro Cidadania Digital Valongo
CDI Comunidade Senior

Mercado Municipal Ermesinde

2ª Edição

• Apps for Good
Laboratórios de Aprendizagem e Apps for Good
Lourinhã

Escolas de Torres Vedras e

• Centro Cidadania Digital Valongo
Social Innovation Meet Up IRIS Felgueiras
CCDValongo

Apresentação Márcia Batista

Participação no Social Innovation Meet Up da IRIS - do qual somos parceiros - onde se apresentou o Centro
de Cidadania Digital (CCD) pela Márcia Batista, gestora do projeto em Valongo.

• Centro Cidadania Digital Valongo

MARÇO
Marketing Digital

Esta atividade permitiu aos participantes compreender o impacto da internet no marketing dos nossos dias,
identificar os diferentes canais de marketing, conhecer os principais conceitos e ferramentas e selecionar as
redes sociais mais adequadas para promover negócios próprios. Workshop aberto a toda a comunidade,
contando com 14 participantes de várias faixas etárias.

• Centro Cidadania Digital Valongo
Evento Final da 1ª Edição
Foi no Museu de Ermesinde que se realizou o Evento Final da 1ª edição do CCDValongo, onde nos últimos
meses, jovens, adultos e seniores apropriaram-se da tecnologia, escolheram um problema social e criaram
uma solução. No fim, foi lançada a 2ª Edição com a presença do Presidente da Câmara de Valongo.

• Apps for Good

MARÇO
6º Diálogo Europeu sobre a Diversidade

DAIMLER

Foram 7 equipas* de alunos do Apps for Good que se apresentaram com Pitch em inglês e Marketplace no
6º Diálogo sobre a Diversidade Europeia, aos 160 colaboradores da Daimler de toda a europa, organizado
pela Daimler no Palácio de Xabregas em Lisboa.

* As 7 soluções:
- Pensa Antes de Publicar, Escola Ginestal Machado, Santarém
- My Twin Care, Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha
- My Pill Dispenser, Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Santarém
- 1936, Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras
- Help2Learn, Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, Braga
- We Help, Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, Santo Tirso
- Smart Study, Agrupamento de Escolas de Nelas

• Apps for Good
Workshop na Lourinhã
Dinamização de duas oficinas do Apps for Good no âmbito das jornadas ligadas à temática do papel dos
recursos educativos digitais dinamizado pelo Centro de Formação das Escolas de Torres Vedras e Lourinhã;

NOVEMBRO

• Apps for Good
Formação presencial Professores AÇORES
Desta vez, na Região Autónoma dos Açores na Escola EB1 e Secundária de S. Roque do Pico, com
professores das ilhas de São Miguel, Pico, Faial e Terceira. Durante 7 horas de formação presencial, foram
apresentadas várias dinâmicas em grupo com exercícios representativos de cada um dos 5 módulos Apps
for Good.
Número de professores: 16

• Apps for Good
Encontro Nacional de Educadores e Professores

1º e 2º ciclos

Apresentação do Apps for Good no evento organizado pela Associação de Professores de Matemática

• Apps for Good

MARÇO
Formação presencial Professores PORTO | Escola Secundária do Cerco
Número de professores: 78

• Apps for Good
Formação presencial Professores LISBOA | Escola Secundária Vergílio Ferreira
Número de professores: 16

• Apps for Good
Formação presencial Professores COIMBRA | Escola Secundária Avelar Brotero
Número de professores: 22

• Apps for Good
1ª Sessão Formação b-learning Professores 5ª Edição
Tema: Trabalho em equipa, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, a abordagem de
Tuckman, rede de especialistas e um testemunho de uma professora que já participou em várias edições
do programa.
Número de professores: 106

• Apps for Good

MARÇO
TECMaia

Apresentação do Apps for Good no evento Negócios de Impacto Social promovido pela IRIS (Incubadora
Regional de Inovação Social) em parceria com a TecMaia.

• Apps for Good
Jornadas Municipais da Educação em Alcácer do Sal
Com a participação de João Baracho no painel «Educação e Inclusão Digital um caminho para o sucesso»;

• Apps for Good
Portugal Inovação Social | Casa do Impacto
Uma reunião da Rede Transnacional do Fundo Social Europeu na área temática das Aprendizagens e
Competências com representantes de ministérios de educação e inovação de diversos países da União
Europeia que contou com a participação de João Baracho e da equipa de alunos com a solução 1936,
vencedora da 4ª Edição do programa Apps for Good.

DEZEMBRO

• Apps for Good
INCODE 20.30

Centro Congressos Lisboa

O Apps for Good esteve presente no INCoDe 20.30 no Centro de Congressos em Lisboa em conjunto com
um dos seus parceiros do programa: o .PT.
Aequipa de alunos da solução 1936 - a Carolina Castro e a Joana Vaz -não só estiveram a expor o seu

Ver vídeo

• Apps for Good

MARÇO
Inovação Social BEJA
João Baracho participou na conferência "Inovação Social: contributos para o desenvolvimento de territórios
de baixa densidade demográfica". Na inauguração da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo,
estiveram presentes Miguel Gordo, criador da solução Alentejo Meal e Fernando Calado, criador da solução
Online Friendly Help, acompanhados pelo professor José Padilha, de Vila Viçosa - 4ª Edição do Apps for
Good em conjunto com a Ministra da Presidência Maria Manuel Leitão.

• Apps for Good
Formação Presencial Professores Lisboa | NOVA SBE Carcavelos
Número de professores: 7

NOVOS
Projetos

USI
Utilização Saudável
da Internet
• Com Nova Social
Consulting
O projeto Utilização Saudável da Internet foi
um dos 5 projetos escolhidos pela equipa da
Nova Social Consulting para uma consultoria de
captação de fundo e marketing e comunicação.
Numa primeira fase realizaram uma avaliação e
uma visão segmentada de métodos de
financiamento adequados ao projeto e
avaliação de potenciais financiadores, com
identificação
dos
principais
possíveis
financiadores. Numa segunda fase, a realização
de estratégia de comunicação dedicada a
abordar os financiadores identificados.

CONECTA
Bibliotecas
• Do Brasil
Projeto que vem do Brasil.
Em Portugal, o Conecta Biblioteca será
implementado e operacionalizado pelo CDI
Portugal, envolvendo as bibliotecas públicas e
escolares nacionais. É um programa de estímulo
à transformação social através das bibliotecas
que são recursos vitais para o desenvolvimento
das comunidades - apoiado pelo Plano
Nacional de Leitura pela rede de Bibliotecas
Escolares e pelos parceiros do CDI Portugal.

RECODE
• Justiça mais próxima
O projeto foca a reinserção social e no contexto
de trabalho de reclusos da prisão de Alcoentre,
por via do desenvolvimento de uma empresa
social de reparação e reciclagem/
recondicionamento de computadores. Pretendese o aumento das competências para a
empregabilidade dos reclusos intervencionados
e a diminuição do risco de incidência, dos custos
com a prestação dos cuidados de saúde e do
número de sanções disciplinares destes.

MUDA na
Escola
• Um programa de inclusão
digital para adultos
Um projeto que pretende trabalhar com pessoas que
não têm interação com o mundo online, através de
formações em sala de aula, dadas por jovens alunos
voluntários.
O MUDA, a A2D Consulting e o CDI Portugal em
parceria para o impacto apostaram no projeto nacional
excluídas do mundo digital ou com um nível de
utilização básico da internet, trabalhando nos objetivos
de (i) alargar o acesso digital, (ii) possibilitar a
comunicação à distância, (iii) contribuir para o aumento
da literacia digital, e (iv) facilitar o acesso a serviços de
saúde digitais.
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CLIPPING

Formação e Valorização
A formação e valorização dos seus profissionais está no centro das políticas do CDI Portugal.
Acreditamos que a complexidade do mundo atual e os desafios que se colocam à área da inovação social se
conseguem com respostas diferenciadoras, criativas e com profissionais motivados, realizados (pessoal e
profissionalmente), a trabalhar com novas e melhores ferramentas.
A parceria com a Câmara Municipal de Valongo e a abertura do 1º Centro de Cidadania Digital no concelho, abre
espaço à contratação de um novo elemento - Márcia Batista - socióloga de formação de base e natural do
concelho, que veio dinamizar este projeto de base comunitária.
Também o número de horas de formação aumentou, tendo a equipa participado nas seguintes iniciativas de
formação:
Curso de Marketing Digital para o 3º setor
Impact Business Bootcamp dinamizado pelo IES e promovido pela
Galp
Marketing Digital pela Google

SIT Impact Bootcamp

Mariana Mendes
Priscila Andrade
João Baracho
Matilde Buisel
Priscila Andrade
Márcia Batista

Espanhol

João Baracho
Mariana Mendes
Matilde Buisel
Paula Fernandes
Priscila Andrade

Banco Europeu de Investimento e a
Universidade Católica de Lisboa

Cláudia Lima
Márcia Batista
Mariana Mendes

Parceiros
CDI Portugal

Apps for Good

Centro Cidadania Digital

Facebook /cdiportugal
Twitter @AppsforGood_PT
Website | www.cdi.org.pt
| www.appsforgood.org

