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IMPACTO
3ª EDIÇÃO | Centro de Cidadania Digital de Valongo
dezembro 2019 a agosto 2020

Investidor Social: Câmara Municipal de Valongo
Operacionalização: CDI Portugal
Projeto apoiado pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.
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CONTEXTO
Serão demonstrados os resultados e o impacto das atividades desenvolvidas na 3ª Edição do Centro de Cidadania Digital de Valongo.
Esta avaliação adquire uma grande importância para a atuação do CDI Portugal - entidade responsável pela sua operacionalização - pois, desta forma, é
possível avaliar a eficácia dos projetos, escutar a satisfação ou necessidades dos beneficiários e tomar decisões relativamente à continuidade e
evolução das respostas em função dos desafios da comunidade do município de Valongo. Em abril 2020 o CCDV integrou oficialmente o projeto Switch
to Innovation - resultado da candidatura realizada ao Portugal Inovação Social pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo.

A avaliação realizada seguiu uma metodologia que incluiu entrevistas e questionários iniciais e finais, registo de dados através da observação
direta, avaliando a qualidade dos projetos e culminando no tratamento dos dados com a apresentação do relatório de impacto.
Assim, a avaliação dos projetos realizados no Centro de Cidadania Digital é desenvolvida a 3 níveis distintos, a saber:

A. AVALIAÇÃO INICIAL – Passagem de um questionário inicial, no sentido de se auscultar as motivações, expectativas e nível de domínio da
tecnologia pelos cidadãos/participantes inscritos;
B. AVALIAÇÃO ON-GOING - Realizada à medida que decorrem as intervenções, seja por auscultação direta, seja através de entrevistas
individuais.

C. AVALIAÇÃO FINAL - A este nível avaliou-se o grau de satisfação com as atividades, o interesse e a pertinência das mesmas, bem como os
aspetos logísticos e de apoio, a aprendizagem realizada e o desempenho dos formadores.
Os dados apresentados seguem uma análise quantitativa e qualitativa recolhidos ao longo dos projetos.
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Em 3 Edições…

A Ç Õ E S D E S E N VO LV I DA S

+ 6690 pessoas

3ªedição

(beneficiários indiretos)

2ªedição

1ªedição

3
Eventos

4
3

+ 53 projetos
(Atividades, Workshops e Eventos)

8
Workshops/atividades

14
6
8

Divulgação

21
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+ 687h
(Horas de Formação)
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Gráfico 2- Ações desenvolvidas nas 3 Edições do CCDV
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Na 3ª Edição
B E N E F I C I Á R I O S DA 3 ª E D I Ç Ã O

803 pessoas

Seniores

1%

(beneficiários DIRETOS)

2007 pessoas
(beneficiários INDIRETOS)

25 Total
(Total de Ações)

271h
(Horas de Formação)

Adultos

52%

Jovens

47%

Crianças

1%
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20%

30%

40%
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As principais motivações para a participação nas atividades foram a aquisição de
conhecimentos (93%), valorização pessoal (64%), melhoria do desempenho profissional
(50%) e desempenho de novas funções e promoção de competências (43%).
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IMPACTO
-

3ª EDIÇÃO | Centro de Cidadania Digital de Valongo

Sessões de Divulgação
Literacia Digital
CDI Comunidade Senior
Internet no Dia-a-Dia
CDI Comunidade Radio Zona-Z
Hackear o Futuro
CDI Comunidade Empregabilidade
Transforma TI 2ª Edição
Webinar - Usar as tecnologias nos laboratórios de aprendizagem: experiências e boas práticas
Plataforma RECODE
Laboratório Digital
Encontro Regional 6ª Edição Apps for Good
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SESSÕES DE DIVULGAÇÃO a Jovens e Adultos
Sessões de apresentação do CCDV e divulgação do plano de atividades, com o apoio do IEFP Valongo

Jovens | outubro a novembro 2019

Adultos | dezembro 2019

• Nº Sessões

• Nº Sessões realizadas

6 sessões (1 hora cada)
• Nº de beneficiários
107 Jovens entre os 18 e os 30 anos de idade
• Intervenientes
2 facilitadores CDI Portugal

2 sessões (1 hora cada)
• Nº de beneficiários
51 Adultos entre os 31 e os 65 anos de idade
• Intervenientes
2 facilitadores CDI Portugal
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LITERACIA DIGITAL
Conjunto de sessões de promoção e desenvolvimento de competências digitais básicas – utilização do computador, navegação digital,
plataformas digitais, segurança e privacidade - dinamizada em conjunto com o IEFP de Valongo.

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

De dezembro de 2019 a janeiro 2020

De dezembro de 2019 a janeiro 2020

Em fevereiro 2020

•

Duração: 25 horas

•

Duração: 25 horas

•

Duração: 25 horas

•

Nº de sessões: 8

•

Nº de sessões: 8

•

Nº de sessões: 7

•

Nº de beneficiários:

•

Nº de beneficiários:

•

Nº de beneficiários:

20 (dos 35 aos 65 anos)
Intervenientes: 1 formador externo

17 (dos 35 aos 65 anos)
Intervenientes: 1 formador externo

20 (dos 35 aos 65 anos)
Intervenientes: 1 formador externo

22% - sem conhecimentos sobre os programas da Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint
29% - sem conhecimentos de programas de edição de vídeo e imagem
21% - sem acesso a um computador com internet.
18% - não utiliza o computador
15% - não utiliza redes sociais.
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SESSÕES DE DIVULGAÇÃO e LITERACIA DIGITAL
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

43%

1º Ciclo

30%

Ensino Superior

57%

26%

35

36,7 anos média

beneficiários mostraram interesse

23%

em participar nos projetos do CCDV

16

inscreveram-se num ou mais projetos.

9%

13%

10 beneficiários permaneceram até ao fim dos projetos.
6 não terminaram os projetos, pois começaram a
trabalhar ou ingressaram numa formação do IEFP.

5 formandos já tinham participado noutros projetos
das edições anteriores (1ª e 2ª Edições)
ENSINO SUPERIOR

SECUNDÁRIO

3º CICLO

2º CICLO

1º CICLO
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CDI COMUNIDADE SENIOR
Criação de um E-BOOK interativo sobre o Rio Ferreira. O objetivo é sensibilizar a comunidade para a poluição do Rio Ferreira e apelar à sua
manutenção da higiene urbana e incutir hábitos corretos de tratamento de resíduos. O problema foi identificado pelo grupo de seniores.

Desde outubro 2019 – em progresso
Duração (horas) 30h
Nº Sessões 17
Nº de beneficiários: 3 Seniores com mais de 65 anos de idade.
Intervenientes

67%
33%

1 facilitador CDI Portugal
Figura 1. Sessão online durante o confinamento

Todos os participantes consideram importante a utilização das
tecnologias na comunicação à distância - para estarem em contacto
com familiares, por exemplo.
Durante o confinamento, foi comprovada esta mesma necessidade e
importância.
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INTERNET NO DIA-A-DIA
Atividade desenvolvida com o objetivo de potencializar a utilização de ferramentas básicas da internet.
De janeiro a maio 2020
Duração (horas) 6h
Nº Sessões 8 sessões (2h cada)

Nº de beneficiários: 7 adultos entre os 30 e 65 anos de idade
Intervenientes

29%
71%

2 facilitador CDI Portugal

67% - maior à vontade na utilização do email do computador;
83% - maior à vontade na utilização dos motores de pesquisa;
50% - reconhece que ainda tem dificuldades em utilizar a internet.
Fazer compras e pagamentos online continua a ser uma das dificuldades dos participantes.
Todos os beneficiários salientam a necessidade de haver mais sessões e/ou mais horas.
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CDI COMUNIDADE RADIO ZONA Z
A presente atividade contou com a participação de uma das equipas da 1ª Edição do Transforma TI, que após o investimento do prémio
recebido em material tecnológico para a Rádio Comunitária, pretendiam continuar o desenvolvimento da sua solução. O objetivo dos jovens
eram a construção de um site para a Rádio Comunitária – Radio Zona Z.
De abril a junho 2020

PORQUE PARTICIPARAM?

Duração (horas) 8h

100% - Para adquirirem mais conhecimentos e
melhorarem o seu desempenho profissional.

Nº Sessões 8 sessões
Nº de beneficiários: 3 jovens entre os 15 e 30 anos de idade
Intervenientes

100%

1 facilitador CDI Portugal

67% - para desempenharem novas funções.
33% - para valorização pessoal e promoção de
competências.

Evolução positiva no conhecimento tecnológico destes jovens:

- ao nível das tecnologias para a construção do site;
- na importância destes conhecimentos para o seu desenvolvimento pessoal.
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HACKEAR O FUTURO
Conjunto de sessões desenvolvidas com recurso à Plataforma digital RECODE e em formato presencial. O objetivo da atividade é mapear as
nossas forças, conectá-las a competências profissionais, focar no mundo do trabalho e apresentar tendências de mercado com dicas e
atividades práticas sobre a procura de oportunidades, currículo e processo seletivo.
De janeiro a fevereiro 2020

75%

Duração (horas) 14h
Nº Sessões 7 sessões (2h cada)
Nº de beneficiários: 4 jovens entre os 18 e 35 anos de idade
Intervenientes

1 facilitador CDI Portugal

25%

Aumento das competências transversais:
25%

aumentou a sua capacidade de iniciativa e
exposição de ideias
13% maior confiança na construção do currículo e
em utilizar as tecnologias no meio laboral.

28 anos - média

75%

73%

67%

55%

25%

sentem-se
motivados na
procura de
emprego.

consideram
importantes os
conhecimentos
adquiridos para a
integração no
mercado de trabalho.

considera que este
projeto ajudou a
ultrapassar as
dificuldades relativas à
procura de emprego.

mostrou interesse
em seguir a área das
TIC – a nível
académica e laboral.

aumentou a sua
confiança em relação
às pesquisas online na
procura de emprego.
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CDI COMUNIDADE EMPREGABILIDADE
O projeto tem como objetivo apoiar adultos em idade ativa a criar uma rede de contactos, contruir um currículo criativo e melhorar a
comunicação, de forma a acompanharem a evolução do mercado de procura de emprego.
De janeiro a março 2020

29%

Duração (horas) 10h
Nº Sessões 5 sessões (2h cada)

71%

Nº de beneficiários: 7 adultos entre os 30 e 65 anos de idade
Intervenientes

1 facilitador CDI Portugal

50 anos - média

Apenas dois participantes responderam aos questionários:
- um dos participantes não estava ativamente à procura de emprego, contudo, tinha
interesse em ganhar conhecimentos e melhorar a sua utilização das tecnologias;

- o outro participante estava ativamente à procura de emprego, utilizando como
estratégias principais as pesquisas online e as redes sociais.
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TRANSFORMA TI – 2ª Edição
O Transforma TI é uma aceleradora que permite transformar as ideias dos jovens do concelho de Valongo em soluções tecnológicas. O
produto final terá obrigatoriamente um fim social que ajude a resolver questões do dia a dia e/ou que promova a melhoria da qualidade de
vida dos utilizadores ou ainda que ajude à resolução/minimização de um problema da comunidade de Valongo

De janeiro a junho 2020

100% - aumentou o seu interesse na participação

Duração (horas) 71h
Nº de beneficiários: 12 – entre os 18 e os 35 anos de idade
2 facilitadores CDI Portugal e 1 formador externo.
Pedro Silva da IBM – Design Thinking;
Intervenientes

Rafael Pires da Sonae MC – Modelo de
Negócio;

da mudança na comunidade;
100% - aumentou o conhecimento sobre
soluções com fins sociais;
88% - aumentou a confiança no desenvolvimento
de uma aplicação;

Paulo Rossas – Marketing e Comunicação;
Paulo Moreira da Ab Consulting –
Outsystem.

33%

67%

27 anos - média

2 equipas
8 individuais
6 aplicações híbridas
funcionais e prontas a serem
disponibilizadas nas lojas online
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TRANSFORMA TI – 2ª Edição
FASES DO PROJETO
Maior dificuldade
Evento Final

13%

Marketing e Comunicação

13%

• 88% gostou mais da fase da criação de ideias;

Mais gostaram

•

75%

75%
25%

Modelo de Negócio

A confiança dos jovens na programação diminuiu
25% (no inicio, metade dos jovens sentia-se
confiante em programar) sendo a fase do projeto
onde sentiram maior dificuldade (100%).

75%
100%

Programação

0%

Perfil do utilizador

13%

Produto Mínimo Viável

13%

50%

“Talvez alargar a experiência.
Há tanta coisa a aprender e a reter,
que mais sessões, penso,
que só beneficiariam todos os envolvidos.”
(Testemunho de um dos Jovens)

63%

Identificação de problemas

0%

Criação de ideias

0%

75%

88%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 A indicação de melhoria geral aos projetos passa
pelo número de horas das sessões e a quantidade
de sessões realizadas por semana.

100%
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TRANSFORMA TI – AVALIAÇÃO do DEMODAY
Evento Final do Transforma TI onde os jovens fazem o PITCH das suas soluções perante o JÚRI.

STREAMING
DO DEMODAY
VER AQUI
Em dois dias
alcançou mais
de 5100
pessoas.
Pico de
visualizações de 31
pessoas.
1º Evento Híbrido
organizado pelo
CDI Portugal, com
webstreaming pelo
Facebook.
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WEBINAR – Usar as Tecnologias nos Laboratórios de Aprendizagem:
experiências e boas práticas
De forma a despertar o interesse e a motivação dos professores para adoção de práticas pedagógicas diferenciadas e motivadoras com
recurso à tecnologia, foi desenvolvida uma Ação de Curta Duração (ACD) dividida em duas sessões, em formato Webinar.

9 e 16 junho 2020

14%

Duração (horas) 3h

86%

Nº de beneficiários: 153 professores
Intervenientes e - Atividades e Estratégias Pedagógicas na Robótica no 1º Ciclo – Ana Patrícia Oliveira;
Temas abordados - Apps for Good – Carla Siva;
- Projeto Supertabi – Marco Bento;
- Aprendizagem Personalizada e Ativa com a App Milage Aprender + – Ana Paula Alves.

• 16 Agrupamentos de escolas, dos quais Alfena, Campo, Ermesinde, São
•
•
•
•
•

Lourenço, Valongo e Vallis Longus;
8 Concelhos;

52 professores pertenciam a agrupamentos externos a Valongo.
15% do 1º Ciclo do Ensino Básico
9% de Educação Especial | Biologia | Português
8% Física e Química

50,6 anos - média

526 pessoas foram alcançadas em
poucas horas, aquando da publicação
online do primeiro Webinar de Curta
Duração no dia 9 de julho.
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WEBINAR – Usar as Tecnologias nos Laboratórios de Aprendizagem:
experiências e boas práticas
99% - ficaram satisfeitos com o desempenho dos oradores.

98% - ficaram satisfeitos com a estrutura da ACD, com a formação, atitude motivante e a disponibilidade dos oradores em esclarecer
dúvidas. Os objetivos da ACD foram atingidos.

97% - ficaram satisfeitos com os temas apresentados;
95% - consideraram adequados os recursos didáticos apresentados e as expetativas iniciais foram satisfeitas;
92% consideraram úteis os temas abordados para a utilização dos LA’s;
54% sentiam-se preparados para tirar proveito dos LA’s nas suas atividades educativas.
27% dos professores, no inicio, sentiam-se totalmente confortáveis em utilizar as tecnologias na sala de aula;

Os professores querem mais formação e que esta tenha uma duração mais longa.
Consideraram que os temas corresponderam a abordagens de ensino novas e criativas que se adequam à era digital,

aumentando o seu leque de conhecimento didático, a sua motivação de ensino e, acima de tudo, consideram que são de fácil
acesso e vão ao encontro das necessidades da escola.
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PLATAFORMA RECODE
O CDI Portugal disponibilizou de forma gratuita e acessível a qualquer pessoa os cursos da Plataforma RECODE. Os cursos contam com a
certificação de grandes empresas como a Microsoft e PMIEF (Project Management Institute – Educational Foundation).

A 14 de abril foi oficialmente lançado em Portugal a página da Plataforma Recode
170 PESSOAS INSCRITAS:

52%

46%

32 anos - média

46% com o Ensino Secundário
27% com Licenciatura
31% Desempregados
29% Empregados
28% Estudantes

122 pessoas
terminaram um ou mais cursos.

247 certificados

foram emitidos.
40% dos inscritos são da Região Norte
28% dos inscritos são da Região de Lisboa e Vale do Tejo
1% dos inscritos são das Regiões Autónomas da Madeira e Açores.
CURSOS que foram disponibilizados

Para 39% dos inscritos a utilização da plataforma foi o
1º contacto com uma plataforma online.

1.Introdução ao Mundo Digital
2.Hackear o Futuro
3.Gestão de Projetos e Apps com Impacto
4.Internet Segura
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PLATAFORMA RECODE
PORQUE REALIZARAM OS CURSOS?
62%- Para adquirirem mais conhecimentos;
35% - para valorização pessoal e profissional;
21% - para melhorarem o seu desempenho profissional

O QUE MUDOU NAS SUAS COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS?
- um aumento na sua capacidade em realizar e resolver desafios;
- melhorias na análise critica de problemas, na superação de obstáculos e
na adaptação à mudança;
--------------------------------------------------------46% tem interesse em aprender mais sobre as tecnologias.
97% recomendaria os cursos RECODE;
98% estão satisfeitos com os cursos.

• a 17 de abril:
749 pessoas visitaram a página no site do CDI Portugal
• a 24 de abril:
2689 visualizações na página
2117 entradas especificas para a página RECODE com uma
média de tempo de 5 minutos e 3 segundos na página.

3

ASPETOS POSITIVOS DA PLATAFORMA:

1. Bem estruturada em termos práticos e teóricos;
2. Formato e-learning;
3. Cursos gratuitos com conteúdos de qualidade;
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LABORATÓRIO DIGITAL
Em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Valongo e a Associação Ermesinde Cidade Aberta, o CCDV desenvolveu
uma formação de curta duração para jovens com dificuldades no ensino à distância.

- 50% dos jovens melhorou o seu

Agosto 2020
Duração (horas) 10h
Nº Sessões 5

63%

conhecimento na utilização do
computador/telemóvel – Google,
Microsoft Teams, powerpoint e Word.

38%

- 100% apresentaram um aumento na

Nº de beneficiários: 8 jovens entre os 8 e 18 anos de idade
Intervenientes 2 facilitadores CDI Portugal

capacidade de utilizar a internet.

12 anos - média

- 50% dos jovens não tem acesso a um computador com internet;
- 75% tem telemóvel com internet;
- apenas um não tinha computador nem telemóvel com internet.
- apenas as redes sociais e email são as ferramentas conhecidas por todos
este jovens – conhecidos como a geração Alpha, nativos digitais.

- 37% dos jovens, na fase inicial, não
mostraram interesse mas 75%
apresentou um aumento na sua
motivação e consideram importantes
estas aprendizagens para o seu dia-adia.

- 50% destes jovens sente-se pouco à
vontade para utilizar a internet – por
causa da segurança e o receio da
internet.
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ENCONTRO REGIONAL 6ª EDIÇÃO APPS FOR GOOD
Valongo foi pela terceira vez consecutiva palco do Encontro Regional Norte do programa educativo tecnológico Apps for Good, onde equipas
de alunos da região norte que participaram, ao longo do ano, na 6ª edição do programa, fizeram um pitch de 3 minutos para um júri
constituído por representantes dos parceiros do programa.

34

7

133

33

22

soluções tecnológicas
foram apresentadas

finalistas

alunos

professores

escolas

O Encontro Regional foi realizado em modo emissão televisiva, num formato virtual, com recurso à plataforma
Hopin. Como convidados, contámos com a presença de José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
Orlando Rodrigues, Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo, José Vitor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, Filipe
Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social e André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital.
Ver mais AQUI.

TECNOLOGIA PARA TODOS

19 computadores
foram doados a crianças e jovens – identificados pela CPCJ, Escola Profissional de Valongo e Centro de Acolhimento
Mãe D’ Água - de contextos vulneráveis para continuarem no desenvolvimento das suas atividades letivas à distância.

5 computadores
foram emprestados pelo Centro de Cidadania Digital
de Valongo aos seus participantes.
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AVALIAÇÃO GLOBAL

93% - indicaram estarem interessados em aprender mais sobre as tecnologias, validando os conhecimentos
adquiridos como importantes para o seu desenvolvimento pessoal e como uma mais valia para o seu currículo;
Aumento de 60% - no conhecimento sobre as tecnologias.

89% - são pessoas que gostam de abraçar novos desafios;

75% - com capacidade de superar desafios e desenvolver diferentes soluções para a sua resolução.
71% - os participantes destacam melhorias nas suas capacidades de comunicação;
25% - ficaram totalmente satisfeitos quanto à clareza dos critérios de avaliação do demoday.
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EM SUMA…
A 3ª Edição do Centro de Cidadania Digital de Valongo foi marcada pela resiliência e criatividade em todas as atividades desenvolvidas,

ajustadas a um formato online, salvaguardando que todos os participantes tinham condições para dar continuidade aos seus projetos.
Destacamos os casos do CDI Comunidade Rádio Zona Z e a 2ª Edição do Transforma TI. Reformulámos, cativámos e expandimos projetos a
mais públicos, como foi o caso da iniciativa do Laboratório Digital e Tecnologia para Todos. Emprestámos e doámos computadores a

crianças e jovens que se encontravam em situações precárias. Participantes de outras edições do CCDV continuaram envolvidos nesta 3ª
Edição e a desenvolver projetos, como foi o caso dos jovens da 2ª Edição do Transforma TI que continuam no desenvolvimento das suas
soluções tecnológicas. Outros não terminaram os seus projetos porque foram integrados no mercado de trabalho ou receberam formação
especializada.

Todas as atividades desenvolvidas tiveram o propósito de aproximar as pessoas à tecnologia para que a usem no seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Iremos continuar com a nossa missão e a responder às necessidades da população, tornando-as mais envolvidas na
comunidade e reduzindo as assimetrias existentes no acesso e uso capacitado das tecnologias.
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