- Rodrigo Baggio, Presidente da Direção do CDI Portugal
- João Pedro Tavares, Direção CDI Portugal
- Margarida Ferreirinha, Direção CDI Portugal
- João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal

dos projetos do CDI Portugal:
- Apps for Good
- Centro de Cidadania Digital em Valongo

e a análise de comunicação.

| Sempre que observar estes elementos: links, vídeos e fotografias, respetivamente.
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Rede Global
25 anos de história
A nossa missão é partilhada por
organizações em nove países.
Os nossos parceiros acreditam
fortemente no potencial da tecnologia
para criar oportunidades de
desenvolvimento e transformação
social.
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1.752.000 PESSOAS ALCANÇADAS desde 1995

1. Brasil
2. Chile
3. Colômbia
4. Venezuela
5. México
6. EUA
7. Portugal
8. ElSalvador
9. Honduras

Empreendedor Social, Presidente da Recode/CDI Internacional e da Direção do CDI Portugal

O mundo todo passou por um período desafiador em 2020 e precisamos nos reinventar. A solução para seguirmos impactando
tantos destinos, mais do que nunca, estava na tecnologia. O cenário acelerou em pelo menos dez anos a necessidade do
empoderamento digital para todos. Desta forma, o CDI Global tornou-se ainda mais relevante, ao inovar e adaptar nossa forma de
atuação para continuar transformando vidas. A capacidade de resposta da rede CDI Global foi notória no Brasil, Portugal e nos
outros oito países onde atuamos com nossos projetos. O trabalho do CDI Portugal merece destaque e reconhecimento. Sua equipe
fortalecida e resiliente, e implementando novos projetos na área de tecnologia, é um exemplo para os portugueses, e inspira as
mudanças sistêmicas de que o mundo precisa nesse momento disruptivo. Somente com essa coligação global, conseguiremos levar

o empoderamento digital aos quatro cantos do mundo e, assim, construir um planeta interconectado. Seguimos firmes no objetivo
de recodificar vidas!

Este não foi um ano de continuidade, mas de mudança e de ajuste
permanente. Não foi o que planeámos, mas o que conseguimos, muito
para lá do que podíamos. Num ano limitadíssimo nos contactos, mas não
no entusiasmo. Na tipologia de eventos, mas não no impacto. Um ano
em que a Missão saiu reforçada sempre com os mesmos Valores. Um ano
em que a equipa excedeu o que seria imaginável e os parceiros
reforçaram o seu compromisso. Um ano em que todas as entidades
responderam aos desafios com enorme envolvimento. Foi um ano de
reinvenção em que, até pareceu, nos termos vindo a preparar para ele ao
longo de tantos e tantos anos. Da crise nasceram novas oportunidades
para o bom uso da tecnologia. Para a sua democratização e bom uso de
todos. Não vieram os outros ter connosco, mas fomos nós que fomos
estar onde cada um estava, até suas casas. E assim se viajou pelo mundo,
desde a Polónia a Londres. E assim se esteve em cada lugar de Portugal,
desde a Madeira a Valongo. E assim se continuou a celebrar e a fazer o
bem, bem feito.
RECODE, INCODE, Home Study, Internet, Digital, Lab, Online, Webinar,
Machine learning, Switch to innovation, Demoday, Transforma TI, Pitch
Accelerator, Masterclasses, Workshops, Gaming, Experts, Coaching,
Teaming, Leadership…. That’s Apps. That’s for Good. That’s really
Good!... 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17… linked to SDG!... for a better
future!

Num ano em que o mundo e as nossas vidas sofreram uma
transformação sem precedentes, a missão do CDI Portugal provou-se
mais importante que nunca, abrindo novos caminhos e
responsabilidades na construção de soluções para o futuro.
2020 foi um teste à capacidade de reinvenção e transformação de todos
nós, onde a tecnologia mostrou ser uma ferramenta fundamental para a
superação de grandes desafios, mas também para a realização das
tarefas mais básicas do nosso dia-a-dia. É por isso um motivo de grande
orgulho que, neste contexto, o CDI Portugal tenha continuado a crescer e
a contribuir para a criação de uma sociedade mais inclusiva, equilibrada,
colaborativa e potenciadora das competências de cada um.

A riqueza do CDI Portugal reside no mérito da sua Missão, na criatividade
e capacidade de concretização da sua equipa, mas também na
extraordinária rede de parceiros que nos apoia e estimula a fazer mais e
melhor. Olhamos para a frente com confiança, entusiasmo e uma
enorme vontade de continuar a contribuir para um futuro melhor.

Quando começámos em 2013 tínhamos o sonho de influenciar políticas públicas, de poder
demonstrar que a tecnologia é um caminho mas não um destino, que os jovens de hoje
necessitam de aprender de outra forma e que os professores anseiam por novas metodologias
que lhes permitam ser mais criativos e autónomos.
Quase 7 anos depois, com a pandemia a obrigar-nos alterar processos, rever estratégias e assumir
riscos, estamos ainda mais convictos de que é este o nosso percurso.
Foi um ano duro e arriscado. Fizemos dos primeiros Eventos Híbridos com estúdios montados em
Valongo e Lisboa. Tivemos os nossos Encontros Online antes das escolas experimentarem o
modelo, transformámos visitas e formações presenciais em virtuais, sem deixar de inovar e
surpreender. Em Valongo nunca fechámos porque um Centro de Cidadania que apoia população
desempregada ou vulnerável não se pode evadir da sua responsabilidade de estar disponível para
receber. Não estivemos na linha da frente mas estivemos sempre disponíveis para quem
precisasse de nós.
E crescemos. No Apps for Good desenvolvemos a nova plataforma, agora 100% portuguesa, e no
Centro de Cidadania Digital de Valongo evoluímos para o inovador Switch to Innovation que tem
como objetivo criar o Ecossistema Digital do Concelho Valongo. Um verdadeiro trabalho de fundo
na Transição Digital do sistema educativo e da comunidade!
E mais uma vez fomos reconhecidos. Depois da União Europeia considerar o Apps for Good
Portugal uma prática inspiradora na Educação Tecnológica, foi a vez da UNESCO premiar o nosso
trabalho com os professores.
E continuamos a contar com os melhores parceiros do Mundo que nos motivam sempre, através
do permanente apoio e paixão pela nossa missão!
Mas, a verdade, é que já esquecemos 2020 porque o futuro é maravilhosamente inovador e
promissor! Contem connosco em 2021 porque nós......Contamos Convosco!

Crianças

Jovens

Adultos

Seniores

45
622
2341

8232

19/20

18/19
3382

Alunos
3007

525
Professores

480

8959

8054

221
Escolas
181
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS
(Escolas, Diretores, Professores e Alunos)

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
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52%

Jovens

47%

Crianças

1%

(Total de Ações)
0%

271h
(Horas de Formação)
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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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Jantar de Reis e Rainhas com a Equipa CDI Portugal

•

Bett Education Londres – visita ao maior evento de educação tecnológica em
Londres pela equipa do CDI Portugal

•

3ª Sessão Síncrona Online – Formação Professores – deu-se continuidade às
sessões síncronas online, alinhadas com a metodologia do programa e que servem de
suporte à aplicação do projeto em sala de aula.

115 professores em
cada sessão online (média)
•

2º Encontro Anual NINJA – com 6 professores NINJA que desenvolveram um
conjunto de atividades que contribuem para a escalabilidade e melhorias no programa.

•

Link Leaders com distinção Apps for Good – O Link to Leaders passou em
revista o ano de 2019 e referiu a distinção feita pela Comissão Europeia aos Apps for
Good como um caso de sucesso de inclusão digital.

•

Literacia Digital – atividade dinamizada em conjunto com o IEFP de Valongo com
o objetivo de desenvolver competências digitais básicas.

•

Sessão Arranque 2ª Edição Transforma TI – a aceleradora do concelho de

•

Valongo que transforma ideias – que resolvem pequenos pedaços do mundo – em
soluções tecnológicas.
«O que é, afinal, o Centro de Cidadania Digital de Valongo?» - Notícia no
Suplemento MAIS EDUCAÇÃO da Câmara Municipal de Valongo.

Jovens do Hackear o Futuro

•

Cerimónia Entrega Prémio AGIR da REN - O Apps for Good foi o vencedor da
6ª edição do Prémio AGIR da REN (2019) - ano dedicado à promoção do sucesso
escolar e ao combate ao abandono escolar – e o prémio foi entregue no auditório da
REN em Ermesinde.

•

Safe Internet Day com Joana Vaz – para registar o dia Internacional da Internet
Segura, a Joana Vaz, fellow Apps for Good e criadora da solução 1936 – vencedora da
4ª Edição do Apps for Good – participou no painel «Faz Delete ao Cyberbullying»
promovido pelo Centro Internet Segura.

•

Formação Professores e Visitas na Madeira – Formação Presencial de
Professores Apps for Good, da Madeira e Açores, que aconteceu na Escola Eduardo
Brazão Castro no Funchal.

156 professores em
participaram nas sessões presenciais.

•

Hackear o Futuro – jovens do Centro de Cidadania Digital de Valongo
aventuraram-se na plataforma RECODE – enquanto piloto – com o curso Hackear
o Futuro, para melhor planearem o seu futuro de trabalho, tendo como meio a
tecnologia.

InCoDe.2030 - Porto

•

INCODE 20.30 – Apps for Good participa no evento com duas equipas de
alunos vencedoras na linha do básico da 5ª Edição Apps for Good: a Must Be
Green e Only Heal da Escola Levante da Maia, em conjunto com o Primeiro
Ministro, António Costa, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição
Digital, Pedro Siza Vieira e Presidente da Associação .PT, Luísa Ribeiro Lopes.

•

Comunicação Corona – o momento em que partilhámos com todos a nossa
necessidade de estar em MOVIMENTO. Decidimos olhar para a pandemia como
prova definitiva da necessidade de abraçarmos em pleno a inclusão social e
inovação digital.

•

CDI Comunidade Empregabilidade – com o objetivo de apoiar adultos
em idade ativa a criarem uma rede de contactos, a desenvolverem um currículo
criativo e a melhorarem a sua comunicação, de forma a acompanharem a
evolução do mercado de procura de emprego.

Plataforma RECODE

•

– por um aluno numa das visitas de acompanhamento online.
Home Study – o Apps for Good lançou três novos cursos – que vão desde o
design básico de uma app às implicações práticas e éticas do Machine Learning
- para os alunos fazerem em casa, apelando também à participação dos pais.

•

Visitas Acompanhamento ONLINE – as visitas finais de acompanhamento
ao programa foram realizadas num modelo virtual, onde professores e alunos
foram divididos por salas virtuais para a realização de entrevistas de
monitorização do programa.

227 alunos
57 professores
30 escolas

•
•
•

Lançamento Plataforma RECODE – a plataforma global da rede CDI foi
lançada em Portugal com vários cursos adaptados e certificados pela Microsoft e
PMIEF (Project Management Institute – Educational Foundation).
CDI Comunidade Rádio Zona Z – uma das equipas da 1ª Edição do
Transforma TI participou neste projeto com a construção de um site para a Rádio
Comunitária, a Rádio Zona Z.
O CCDV integrou oficialmente o Switch to Innovation – resultado da
candidatura realizada ao Portugal Inovação Social pelo CDI Portugal e pela
Câmara Municipal de Valongo.

O CDI Portugal é reconhecido com o selo
INCoDe.2030 – Apps for Good como iniciativa
de referência para a EDUCAÇÃO e o CCDV
como iniciativa de referência para a
INCLUSÃO.

Encontro Regional VIRTUAL Polónia

•

Encontro Regional POLÓNIA – a Polónia recebeu o seu primeiro Encontro
Regional Virtual – powered by Apps for Good Portugal – com 12 equipas de
alunos.

•

Inicio desenvolvimento da nova plataforma Apps for Good –
primeiros passos no desenvolvimento da plataforma de apoio aos professores
adaptada a Portugal – uma das grandes ambições do programa português – que
foi desenvolvida em tecnologia Outsystems.

•

48 equipamentos dados pela GALP e CDI – CDI e Galp juntaram-se para
dar 48 equipamentos com licenças Microsoft a alunos sem computador.

•

Entrevista com Helena Reis – Jornal Novo Regional – participou na
2ª Edição do Transforma TI e revelou o seu trabalho desenvolvido neste
aceleradora.

•

10 computadores foram doados em Valongo – CPCJ, Mãe d’Água e
Profival.

•

CDI Comunidade Seniores - Seniores que estiveram online com
facilitadores a percorrerem um curso sobre o funcionamento online das
finanças.

Equipa Sandspace – Apps for Good

•

Lançamento público da app Invasoras CV – vencedora do prémio
Cooler Planet do BNP Paribas na 5ª Edição Apps for Good.

•

Encontro Regional Centro-Sul Oeiras
386 alunos (53 equipas)
114 professores
42 escolas

•

Final Awards Londres – este ano foi possível a todas as equipas de
alunos de todos os países concorrerem com as suas soluções
desenvolvidas. Uma das equipas vencedoras do Prémio Público era
portuguesa – 5 alunos do ensino secundário da Escola Serafim Leite (São
João da Madeira) - com a solução Sandspace

•

RECODE – Novo curso Word na Prática – disponibilizado novo
curso, com 8h, para aprender as funcionalidades básicas.

Cenário virtual do Encontro Regional Valongo

•

Encontro Regional Norte – VALONGO - Valongo recebeu pela terceira vez o
Encontro Regional da 6ª Edição do Apps for Good, este ano realizado em
formato híbrido: com a construção de um cenário virtual no Fórum Cultural de
Ermesinde e com professores, alunos e júri online pela plataforma Hopin.

35 equipas de alunos

•

WEBINAR – Usar as TIC - 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
em colaboração com os Laboratórios de Aprendizagem, dividida em duas
sessões, em formato Webinar.

•

Demoday Transforma TI 2ª Edição - Evento Final do Transforma TI onde
os jovens fazem o PITCH das suas soluções perante o JÚRI.

Em dois dias alcançou mais de 5.100 pessoas.
Pico de visualizações de 31 pessoas.
1º Evento Híbrido organizado pelo CDI Portugal com webstreaming pelo Facebook.

Pitch Accelerator – Apps for Good

•

•

20 Equipas Finalistas - Comunicação das equipas finalistas
para o Evento Final da 6ª Edição do Apps for Good

Laboratório Digital - Em colaboração com a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Valongo e a Associação Ermesinde Cidade Aberta, o Centro
de Cidadania Digital de Valongo desenvolveu uma formação de curta duração
para jovens com dificuldades no ensino à distância.

- 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.

Evento Final 6ª Edição Apps for Good

•

Evento Final 6ª Edição Apps for Good – com as 20 equipas de alunos na
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa em formato híbrido.

•

Pitch Accelerator – com as 20 equipas finalistas em contacto direto com
vários colaboradores de alguns parceiros – Fundação GALP, BNP Paribas e
Fundação Altice – para melhorarem o seu pitch até ao Evento Final.

•

•

Infográfico 6ª Edição

•

Lançamento da 7ª Edição do programa

•

10 anos Apps for Good UK

RECODE – novo curso Internet no dia a dia - INTERNET NO
DIA-A-DIA é o novo curso certificado pelo CDI Portugal da plataforma
RECODE desenvolvido pelo CDI Portugal.

3ª Edição App Start Up

• Apps for Good Portugal ganha o Prémio UNESCO – Hamdan bin Rashi AlMaktoum – de Boas Práticas e Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência
dos Professores
• Welcome Session aos Professores 7ª Edição
• 3ª Edição App Start Up
• Lançamento Nova Plataforma Apps for Good

Registados 1.500 alunos, 400 professores e 221 escolas.
• Sandspace na BBC + RDP Isso faz-se por cá + Radio Observador

• CDI Portugal constituiu-se como Centro Emissor do Diploma de Competências
Básicas (DCB) em Tecnologias da Informação pela FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia.
• RECODE – novo curso Tecnologias para o Futuro
• Conversas AVULSO – Global News – conversa entre Alexandre Bernardo da Global
News com jovens que participaram na 2ª Edição Transforma TI e Paulo Moreira da
AB Consulting.
• Semana Europeia de Democracia Local
•
VRARA – Workshop onlinede Realidade Virtual no âmbito da Semana
Europeia de Democracia Local em Valongo
•
STORYTELLING – à conversa em livestreaming (Facebook) sobre
histórias, experiências e aprendizagens com alguns dos jovens que
participaram na 2ª Edição do Transforma TI.

Formação Professores Apps for Good

•
•

Webinar App EduCoração – com participação de João Baracho
Masterclass – Girl Movement Academy – apresentação do Apps for
Good pela Matilde Buisel e Paula Fernandes.

•
•

•
•

Formação Professores Online – Inicial – creditada pela Direção-Geral da
Educação, teve 5 grupos de trabalho e cada grupo participou em 3 sessões
síncronas (6h) com posterior trabalho colaborativo assíncrono online.
Webinar «Comunicação em tempos de Covid» da ACEPI - com
participação de João Baracho onde partilhou a sua experiência sobre como tudo
aconteceu no CDI e os seus projetos Apps for Good e Switch to Innovation em
tempos pandémicos.
Lisbon Games Week – apresentação do Apps for Good a professores pela
Matilde Buisel.

Workshop «How to create an engaging online meetings?» participação da equipa, promovido pelo EIB Institute.

•

Lançamento @TUALIZA-TE – novo projeto lançado no âmbito do Switch
to Innovation com o objetivo envolver a comunidade jovem de Valongo e
desenvolver as suas competências sociais e tecnológicas para apoiarem
pequenas e micro empresas locais na transição digital.

•
•

Nova parceria com VRARA
RECODE – novo curso Internet das Coisas

Joana Pereira
-Novo elemento na Equipa CDI Portugal em
Programa Manager e Business Development

Tecnologia para Todos!

•

Coaching Sessions IBM – participação da equipa em sessões de coaching de 90
minutos pelos colaboradores da IBM sobre o tema «Effective Storytelling».

•

Experts – campanha de angariação – com o lançamento da nova plataforma
Apps for Good foi feito um novo reforço junto dos parceiros para assegurar e
aumentar a comunidade de Experts.

•

Tecnologia para Todos – PROFIVAL – A Fundação GALP disponibilizou 13
computadores e o CCDValongo em conjunto com a Câmara Municipal de Valongo
entregou-os à Escola Profissional de Valongo.

•

Transforma TI 3ª Edição – inicio da 3ª Edição da aceleradora

•

RECODE – pacote natalício Windows, Excel e Powerpoint

•

CDI Comunidade Seniores – o grupo de seniores criou um E-Book interativo
sobre o Rio Ferreira, a Ponte Ferreira e a Batalha de Ponte Ferreira - que estiveram
na origem do surgimento do concelho de Valongo – para sensibilizar a população
para a história e para a mudança de hábitos.

Web

notícias e referências foram geradas em vários meios de
comunicação social e em diversos formatos – impressa,
online, rádio e televisão.
Alguns dos Principais Meios de Comunicação Nacionais:
-

Rádio renascença
Rádio Observador
SIC Notícias
RTP 3
RTP Madeira
Expresso
Dinheiro Vivo
Público
Visão
Diário de Notícias
Jornal de Notícias
Exame Informática
PME Magazine
Essential Business

Press

TV

Rádio

www.cdi.org.pt | Facebook | Twitter | LinkedIn | geral@cdi.org.pt

