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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021



O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas entre setembro de 2020 e agosto de 2021 no âmbito do projeto Switch to Innovation. O

Switch to Innovation é resultado da candidatura realizada ao Portugal Inovação Social pelo CDI Portugal e pela Câmara Municipal de Valongo enquanto

investidor social. Todas as atividades do projeto do ecossistema digital envolvem três frentes de atuação – Laboratórios de Aprendizagem, Casa do

Conhecimento e Centro de Cidadania Digital de Valongo – que permitem mais inovação e integração, com respostas diferenciadas em função dos

destinatários e necessidades identificadas.

Durante o ano letivo 2020/2021, foram realizados 4 projetos, 16 workshops/atividades, 5 turmas de capacitação de professores e lançados 10 cursos na

Plataforma RECODE.

Em junho, a Câmara Municipal de Valongo e o CDI Portugal juntaram-se na organização da primeira edição do Switch to Innovation Summit que serviu de

montra a mais de 30 projetos que juntaram a tecnologia à sustentabilidade, inclusão, educação e humanização. Grande parte das atividades descritas

foram realizadas em formato presencial, tendo sido adaptadas para o online/híbrido quando as condições assim o exigiram.

Todas as atividades desenvolvidas permitiram alcançar o propósito de aproximar a tecnologia à comunidade, capacitando as pessoas para tirarem partido

das oportunidades criadas pela economia digital, promovendo assim a inovação, o empreendedorismo e a sua qualificação para que encontrem novas

possibilidades de mais e melhor emprego e melhoria da sua qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
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Um ecossistema digital no Município de Valongo com três EIXOS DE ATUAÇÃO de forma a que a tecnologia alcance TODOS. Este programa global garantirá a coerência e

complementaridade de todos os projetos, com maior potencial de inovação e criatividade, para um fim comum e que chegue a todos!

O QUE É?

Centro Cidadania Digital Laboratórios de Aprendizagem Casa do Conhecimento

Um laboratório vivo que pretende

ajudar as pessoas a aproximarem-se

das TIC e a tornarem-se criativas,

colaborativas e empreendedoras, ao

mesmo tempo que encontram

soluções para a sua vida e

comunidade.

Várias salas nos Agrupamentos de

Escolas do Concelho de Valongo

equipadas com robótica, ecrãs

interativos, impressoras 3D, mesas

interativas, tablets, entre outros

dispositivos que têm em vista a

potenciação da aprendizagem e da

inovação.

Um espaço que reúne um conjunto de

pessoas e recursos aliados à vontade

de dinamizar a região em torno das

tecnologias de informação, do

conhecimento e da inovação.
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OBJETIVOS

0403

0201 Trazer projetos digitais que contribuam para

uma escola mais inovadora e motivante, ao

mesmo tempo que abre perspetivas de carreira

ligadas às TIC.

Adequar respostas que capacite as suas

competências digitais, aumentando a

participação cívica, para que possam

descobrir vocações/competências e definir

um plano de vida.

Aumentar as competências digitais, de forma a

potencializar as competências para a

empregabilidade, empreendedorismo,

participação cívica e capacitação para a

economia digital.

Aumentar a sua participação cívica, capacitação

para economia digital, envelhecimento ativo e

competências digitais, promovendo atividades

intergeracionais.

CRIANÇAS E JOVENS JOVENS / JOVENS NEET

ADULTOS SENIORES
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 3 FORMAS de envolver a comunidade na sua própria transformação promovendo a formação de agentes de mudança e fomentando a responsabilidade 

social:

 PARCEIROS E ENTIDADES DO CONCELHO

 Participaram nas várias atividades desenvolvidas ao disponibilizarem recursos humanos especializados e por dinamizarem novas atividades e projetos. Em 2020/2021 

colaboraram entidades como a IBM, a Bliss Applications e a DECO. A Fundação GALP e a Microsoft doaram equipamentos tecnológicos ao Centro de Cidadania Digital e a 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, do concelho de Valongo, para que pudessem participar nas educativas a distância;

 PARTICIPANTES DE EDIÇÕES ANTERIORES DO CCDV 

 Foram responsáveis por dinamizar novas atividades, desenvolvendo as suas competências pessoais, sociais e digitais;

 PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

 Centro de Emprego de Valongo, Centro de Formação do IEFP Porto, Centro Social de Ermesinde (Centro Qualifica e CLDS 4G VALER), Centro Social e Paroquial de Alfena 

(CLDS 4G +SOCIAL e o Centro de Atividade Ocupacionais), Escola Profissional de Valongo e o CENFIM.

COMUNIDADE
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CRONOGRAMA 2020/2021
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Um dos objetivos da concretização do CDI Comunidade Sénior é disponibilizar a esta população do concelho de Valongo oportunidades de aprendizagem e de interação com as

ferramentas digitais para promover novas aptidões e para atenuar a solidão e o isolamento social, ao mesmo tempo da estimulação cognitiva para envelhecimento ativo. Este

projeto transitou do anterior plano de atividades e teve uma duração superior à planeada devido à pandemia COVID-19.

DESDE OUTUBRO 2019 – DEZEMBRO 2020
Duração (horas) 48h

Nº Sessões 24
Público-alvo Seniores com mais de 65 anos de idade

Nº de beneficiários: 2

SOLUÇÃO: 

 A criação de 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 a importância deste recurso e, consequentemente, promover a mudança de hábitos.

PROBLEMA IDENTIFICADO: 

 A poluição do Rio Ferreira do concelho de Valongo, a não manutenção da higiene urbana e hábitos incorretos no tratamento de resíduos.

 VER E-BOOK
 MEANINGFUL CONNECTIONS COM SENIORES

TEMAS ABORDADOS
 Microsoft Office (Word, Power Point,Excel);

 Google Drive;

 Gmail;

 Internet e Pesquisa online;

 Pesquisa de imagens e utilização de editor de texto;

 Calameo;

CDI COMUNIDADE SENIOR | RIO FERREIRA
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 MAIS…

 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/2021/01/12/e-book-criado-pelos-seniores-albertina-e-frederico/
https://cdi.org.pt/e-book-criado-pelos-seniores-albertina-e-frederico/
https://www.youtube.com/watch?v=xxjmwNuiIVM&ab_channel=CDIPortugal
https://cdi.org.pt/e-book-criado-pelos-seniores-albertina-e-frederico/
https://cdi.org.pt/e-book-criado-pelos-seniores-albertina-e-frederico/
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


 Plataforma RECODE 
 PARA SABER MAIS CLIQUE AQUI  

A RECODE é uma plataforma digital de e-learning que oferece cursos de temas relacionados com tecnologia, alguns dos quais com certificação Microsoft e PMIEF. Permite-nos chegar a

novos públicos, bem como utilizar estes recursos como complemento à implementação de projetos, disponibilizando assim, de forma gratuita, mais um canal de conteúdos à

comunidade. A oferta do RECODE é atualizada frequentemente com o lançamento de novos cursos e passa por temas relacionados com as competências digitais, desde o nível básico até

a níveis mais avançados, assim como as competências socio-emocionais, tais como comunicação, criatividade, colaboração e resolução de problemas.

De setembro 2020 – agosto 2021
Cursos disponibilizados 11

Nº Certificados emitidos 947
Público-alvo Todos

Nº de beneficiários: 509

PLATAFORMA RECODE
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://sga.recode.org.br/loginpt.html
https://sga.recode.org.br/loginpt.html
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


PLATAFORMA RECODE | OFERTA

INTERNET NO DIA A DIA (28 setembro 2020)

Aprenda a contactar a linha de SNS24, Segurança Social Direta, banco 
online e fique a conhecer plataformas de video-chamadas, email e 
pesquisas de informações úteis.

TECNOLOGIAS PARA O FUTURO (12 outubro 2020)
Fique a conhecer os diferentes tipos e nomes das principais 
tecnologias exponenciais. Muitas delas já estão bem perto de nós 
como é o caso da Realidade Virtual e Aumentada ou a Inteligência 
Artificial.

INTERNET DAS COISAS (16 novembro 2020)

Como podemos conectar diversos equipamentos à Internet, 
assim como os benefícios e os cuidados a ter com esta 
tecnologia.

POWERPOINT NA PRÁTICA (14 dezembro 2020)

Aprenda as funcionalidades básicas do PowerPoint, desde o 
acesso ao programa até à criação e edição de apresentações 
gráficas.

WINDOWS NA PRÁTICA (14 dezembro 2020)

Para conhecer os básicos do sistema operacional Windows.

EXCEL NA PRÁTICA (14 dezembro 2020)

Para conhecer o programa Excel e as algumas suas funcionalidades 
básicas – formatação de folhas de cálculo e funções.

PROGRAMAÇÃO COM APP INVENTOR (10 março 2021)

Para aprender a lógica de programação e como esta funciona -
compreender o que é um algoritmo e a sua importância, o que 

é a linguagem de programação, colocando em prática com o 
App Inventor.

INTELIGÊNCIA ARTICIAL (7 abril 2021)

Para compreender melhor o funcionamento da Inteligência 
Artificial.

REALIDADE VIRTUAL (7 maio 2021)

Para conhecer as bases do cinema e entender a relação do 
nascimento da Sétima Arte com o nascimento da Realidade 
Virtual.

REALIDADE AUMENTADA (28 junho 2021)

Para descobrir como funciona e as suas implicações sociais.
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Workshop dinamizado na Semana Europeia da Democracia Local em Valongo. Abordou as melhores práticas para a criação de um evento online em AltSpaceVR, o ambiente do evento,

a configuração e a estrutura do evento, a integração de vídeos, apresentações e outros recursos multimédia. Abordou igualmente a dinâmica da aplicação AltSpaceVR, a interação

entre os utilizadores durante os eventos e a ética em eventos online.

Este workshop foi dinamizado online, com recurso à plataforma zoom e transmitido em direto para o Youtube do CDI Portugal.

28 outubro 2020
Duração (horas) 2h

Público-alvo Todos
Nº de beneficiários: 13

 Eventos em ambientes virtuais com Realidade Virtual (AltSpace VR)

Parceiros:

Associação VR/AR Portugal

Assistir

WORKSHOPS
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://www.youtube.com/watch?v=N7q6fVqAj2c
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Dinamizada pela equipa do CDLS 4G Valer (Centro Social de Ermesinde), foram realizadas no Centro de Cidadania Digital de Valongo sessões de capacitação para a procura de

emprego, com o objetivo autonomizar os participantes na realização de uma candidatura a um concurso público, com enfoque, à exploração do site "Bolsa de Emprego Público",

bem como à inscrição individual na plataforma SIGRHE, obrigatória na realização deste tipo de procedimento concursal.

Desde fevereiro – março 2021
Duração (horas) 4h

Nº Sessões 2
Público-alvo Adultos

Nº de beneficiários: 5

 Workshop de Capacitação para a Procura de Emprego – SIGRHE

WORKSHOPS

11



A atividade Literacia Digital é um ciclo de Workshops com vários temas de introdução às tecnologias, com o objetivo de diversificar o conhecimento das pessoas nestas áreas,

capacitando-as para a utilização de plataformas online e serviços públicos.

As sessões da presente atividade foram realizadas em formato online, com recurso à plataforma zoom.

 Literacia Digital - Sessões Online

 Parceiros:

Desde fevereiro – março 2021
Duração (horas) 9h

Nº Sessões 6

Público-alvo
Adultos, com competências básicas 
de utilização das TIC

Nº de beneficiários: 32

TEMAS ABORDADOS

 Plataforma Zoom

 Internet Segura

 Segurança Social Direta

 IEFP Online

 Passaporte Qualifica

 Site eportugal.gov

WORKSHOPS

 ASSISTIR
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc1htltagFqN46c5XJ4CvtO5Dnpjw9fXh
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


A atividade Literacia Digital é um ciclo de Workshops com vários temas de introdução às tecnologias, com o objetivo de diversificar o conhecimento das pessoas nestas

áreas, capacitando-as para a utilização de plataformas online e serviços públicos.

As sessões da presente atividade foram realizadas no formato presencial, no Centro Social e Paroquial de Alfena.

 Literacia Digital - Sessões Presenciais

Desde abril – maio 2021
Duração (horas) 7h30m

Nº Sessões 5
Público-alvo Adultos, com competências básicas de utilização das TIC

Nº de beneficiários: 7

TEMAS ABORDADOS

 Plataforma Zoom

 Internet Segura

 E-mail

 IEFP Online + Procura de emprego

 CV + Carta de apresentação

WORKSHOPS

 Parceiros:
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Atividade realizada em colaboração com o empresário e Youtuber do concelho de Valongo –

Paulo Rocha. A conversa teve como objetivo a partilha da sua experiência de trabalho

enquanto youtuber, abordando quais os pilares essenciais para singrar nesta área, assim

como a evolução em Portugal da Rede Social - Youtube. Esta atividade permitiu também a

partilha e divulgação do novo projeto do Centro de Cidadania Digital de Valongo – You to

Innovation.

A conversa foi realizada no formato online, com recurso à plataforma zoom e transmitida em

direto para o Youtube e facebook do CDI Portugal.

 À conversa com Paulo Rocha

23 de fevereiro de 2021
Duração (horas) 1h

Público-alvo Público em geral
Nº de beneficiários: 51

Assistir

WORKSHOPS
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https://www.youtube.com/watch?v=eFBB3aBX_3Y&ab_channel=CDIPortugal


A atividade teve como objetivo promover a literacia para os media digitais e incentivar os jovens com idade escolar a aceder à internet de forma segura, promovendo experiências online

ativas mais esclarecidas e conscientes. As sessões decorreram online, através da plataforma zoom e hopin, e foram abordados os seguintes temas: segurança, privacidade e respeito.

15 de dezembro de 2020
Duração (horas) 1h30m

Público-alvo Crianças e Jovens em idade escolar
Nº de beneficiários: 121

Parceiros:

18 de junho de 2021
Duração (horas) 1h30m

Público-alvo Crianças e Jovens em idade escolar
Nº de beneficiários: 213

TEMAS ABORDADOS
 Ligações seguras

 Compras online

 Proteção de dispositivos

 Privacidade online

 Fake News

 Cyberbulling

 Deco Jovem – Net Viva e Segura

WORKSHOPS

Assistir
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https://youtu.be/soMsVXMcLxI


Atividade realizada em colaboração com a Bliss Applications que abordou os seguintes

temas:

• O presente e o futuro das plataformas móveis transversais;

• O conceito da Kotlin (KMM) e as suas especificidades;

• Como trabalhar num projeto KMM.

A sessão foi dinamizada online, com recurso à plataforma streamyard e transmitida em

direto para o Youtube e facebook do CDI Portugal.

 KOTLIN Multiplataforma e o futuro no MOBILE

1 de julho de 2021
Duração (horas) 1h

Público-alvo
Jovens e adultos, com interesse pela área da 
programação mobile

Nº de beneficiários: 21

Parceiros:

WORKSHOPS

Assistir
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https://www.youtube.com/watch?v=xiNLPymRyo4


Com o apoio:

 Diogo Ribeiro - The Agency Clan

 Ana Teixeira e Professora Rosa Manso -

Agrupamento de Escolas de Ermesinde

 Nádia Batista, Gonçalo Pinheiro, João Barroso e

Maria Vale – jovens participantes nas atividades

do Centro de Cidadania Digital de Valongo

Em colaboração com a Câmara Municipal de Valongo, durante os meses de julho e agosto foram dinamizados 7 workshops com crianças e jovens do Campo de Férias - TOK'A MEXER.

As atividades realizadas permitem a exploração de ferramentas e equipamentos digitais, de forma lúdica e divertida, permitindo às crianças a interação e experimentação. Para a

dinamização destes workshops contamos com vários colaboradores entre os quais a agência de desportos eletrónicos portuguesa The Agency Clan; a presença de uma aluna do

Agrupamento de Escolas de Ermesinde e 4 participantes de projetos desenvolvidos no CCDV – Transforma TI 2ª e 3ªEdição e You to Innovation 1ªEdição.

 Campo de Férias - TOK'A MEXER

Desde julho – agosto 2021
Duração (horas) 17h30

Nº workshops 7
Público-alvo Crianças e Jovens (6-15 anos de idade)

Nº de beneficiários: 132

MINECRAFT GAMING: PEDAGOGIA 
DOS JOGOS CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS CIBERBULLYINGIMPRESSÃO 3D

WORKSHOPS
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://theagencyclan.pt/
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Formação de professores para a capacitação em diferentes ferramentas tecnológicas para integrarem as TIC nas suas práticas educativas, com os objetivos de promover a utilização de 

metodologias ativas e participativas no processo de ensino e aprendizagem; partilhar experiências/recursos/saberes no seio da comunidade educativa; promover a produção, 

utilização e avaliação de recursos educativos digitais potenciadores da construção do conhecimento; e de desenvolver projetos/atividades que potenciem a utilização das TIC e dos 

robots em contextos inter transdisciplinares; 

As sessões da formação foram realizadas em formato online, com recurso à plataforma Google meet e Moodle. 

 Projetos Colaborativos com as TIC

 Parceiros:

Desde janeiro – março 2021
Duração (horas) 15h

Nº Sessões 5
Público-alvo Professores 

Nº de beneficiários: 15

TEMAS ABORDADOS
 Padlet

 Book Creator

 Story jumper

 WordWall

 Screencastify

 Socrative

 Ferramentas do google

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DAS TECNOLOGIAS DOS LA’S
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Formação de caráter introdutório, para a utilização de várias ferramentas e técnicas de modelação 3D, com o objetivo de criarem modelos 3D simples em diferentes aplicações; e

conhecer a aplicabilidade da modelação e impressão 3D em projetos pedagógicos;

As sessões da formação foram realizadas em formato online, com recurso à plataforma Google meet, Moodle e Youtube. 

 Modelação e Impressão 3D

Desde janeiro – março 2021
Duração (horas) 15h

Nº Sessões 5
Público-alvo Professores 

Nº de beneficiários: 10

TEMAS ABORDADOS
 Utilizar tecnologias de Impressão 3D. 

 ferramentas elementares de modelação (traçagem, extrusão, 

rotação/reposicionamento); 

 técnicas de modelação de objetos complexos (curvas, revolução);

 Preparar um modelo 3D para impressão; 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DAS TECNOLOGIAS DOS LA’S

 Parceiros:
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Formação de professores para a capacitação de professores em App Inventor - uma ferramenta multifacetada que permite o ensino de conceitos básicos de programação e o

desenvolvimento de aplicações móveis de uma forma simples. Esta ação de formação tem como objetivos capacitar os professores para que possam utilizar esta ferramenta educativa

com os seus alunos em contexto de projeto.

Para esta ação de formação foram criadas 3 turmas e as sessões foram realizadas em formato online, com recurso às plataformas zoom e Microsoft Team.

 Projetos Educativos com App Inventor

Desde março – abril 2021
Turmas Turma 1 Turma 2 Turma 3

Duração (horas) 6h
Nº Sessões 4

Público-alvo Professores 
Nº de beneficiários: 20 15 20

TEMAS ABORDADOS
 Ecrãs

 Funcionalidades

 esenvolvimento de aplicativos móveis 

com app inventor

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DAS TECNOLOGIAS DOS LA’S

 Parceiros 
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Durante o ano letivo 2020/2021, foi disponibilizado um documento online com os responsáveis dos LA’s de todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Valongo, de forma a

sistematizar todas as atividades como recurso às TIC realizadas em cada escola no âmbito dos laboratórios.

 Plano de Atividades Integrado dos Laboratórios de Aprendizagem

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFENA

 21 projetos registados, 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE

 6 projetos registados,

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. LOURENÇO

 27 projetos registados

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO

 9 projetos registados

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALLIS LONGUS

 1 projeto registado

PROJETOS – Alguns exemplos

 Líderes Digitais Benjamis

Dia da Internet Segura

Apps for Good

 P-mate

Milage Aprender +

 Poesia à volta do mundo

 Visitas de estudo virtuais

 Programa Eramus+ - Global Goals Generation

 Programa Eco-Escolas

Manuais Digitais DGE

 Participação num torneiro internecional de pensamento computacional

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DAS TECNOLOGIAS DOS LA’S
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O projeto atualiza-te visa a transição das micro e pequenas empresas do concelho de Valongo para o mundo digital, promovida e apoiada por jovens desempregados do concelho.

Durante o projeto os jovens participaram numa formação certificada, o que lhes permitiu apoiar os comerciantes com as suas soluções de marketing digital. Durante o projeto, os

comerciantes tiveram a oportunidade de participar num workshop de introdução ao marketing digital no sentido de desenvolverem os seus conhecimentos e potenciarem os seus

negócios.

A presente atividade decorreu maioritariamente em formato presencial no Centro de Cidadania Digital de Valongo, com algumas sessões online, durante o período de confinamento

obrigatório, através da plataforma microsoft teams.

Desde novembro 2020 – maio 2021
Duração (horas) 275h

Nº Sessões 72
Público-alvo Jovens, entre os 18-45 anos idade

Nº de beneficiários: 13

 Parceiros:

TEMAS ABORDADOS
 Marketing Digital

 Marketing 3.0

 Relação com o cliente

 Gestão de conteúdos digitais

 Social medica

 Meios de comunicação digital

 Construção de páginas web

 Edição web 

 Projeto de Webdesign

@TUALIZA-TE
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


Desde novembro 2020 – maio 2021
Público-alvo Micro e pequenas empresas

Nº de beneficiários: 7

8 COMÉRCIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO:

• PIZZARIA FILLIANA, ALFENA

• FLORISTA 1º DE MAIO, ALFENA

• CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA

• TANGILINA, ERMESINDE

• BE-IN, ERMESINDE

• SANDRA FRANCO, CONSULTORIA DE IMAGEM

• LAVANDARIA HAPPINESS BUBBLES, ERMESINDE

• A MODERNA, VALONGO  Mais…
Book @tualiza-te

Comerciantes:

 Workshop de Marketing Digital – 4h
“As redes sociais são ruas e os posts as montras para lojas online”

Temas abordados:

 Marketing de Atração

 Marketing de Conteúdo

 Marketing Viral

 Lojas online

@TUALIZA-TE
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https://pt.calameo.com/read/0068485386e97b17e6d59


Com a pandemia e a necessária implementação do ensino a distância foi essencial assegurar o acesso aos equipamentos a jovens de contextos mais vulneráveis, para que pudessem

aceder às ferramentas tecnológicas, o que lhes permitiu continuar com as suas atividades letivas. A iniciativa teve como objetivo identificar as necessidades já sinalizadas pelas escolas

e pela comunidade e proceder à doação de computadores.

Parceiros:

 13 computadores 
foram doados a crianças e jovens – identificados pela Escola Profissional de Valongo e Centro de Cidadania Digital de Valongo

(9 de dezembro de 2020)

 9 computadores
foram cedidos a título de empréstimo temporário pelo Centro de Cidadania Digital de Valongo.

(Durante o ano letivo 2020/2021)

TECNOLOGIAS PARA TODOS

24



Após a participação na 2ª Edição do Transforma TI foi dada a oportunidade de dois jovens participarem numa conversa transmitida pela Globalnews.pt com Alexandre Bernardo. Os

objetivos foram: a partilha das suas experiências, promoção das suas soluções e captação de novos jovens para participarem na aceleradora. A atividade contou com a presença de

Inês Sousa (gestora de projeto do Centro de Cidadania Digital de Valongo), Nádia Batista e Ana Silva, participantes do Transforma TI (2ª Edição) que apresentam as apps que criaram (O

Ninho e Galeria Virtual) e Paulo Moreira da AB Consulting que acompanhou e apoiou os jovens no desenvolvimento das suas soluções na plataforma Outsystems.

 Conversas Avulso: Transforma TI - 26 outubro 2020

 Transforma TI 2ª Edição: O que aconteceu? Storytelling – 29 outubro 2020

No âmbito de Semana Europeia da Democracia local dois jovens do grupo que participou na 2ª Edição do Transforma TI – Nádia Batista e Vitor Vieira - contaram a sua história

relativamente às suas aprendizagens, ao seu percurso e sobre as suas soluções tecnológicas. A conversa foi filmada presencialmente no Centro de Cidadania Digital de Valongo e

transmitida em stream para o facebook do CDI Portugal.

ASSISTIR

TRANSFORMA TI – 2ª EDIÇÃO

ASSISTIR
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https://globalnews.pt/gn-tv/conversas-avulso-transforma-ti/?fbclid=IwAR3m6QMwS_q1csrI9nifAXjdxI1dkin3cNyvRJQ9SyIBooo7SRBoPRnVl8c
https://www.facebook.com/cdiportugal/videos/387864345956865


O Transforma TI é uma aceleradora que permite transformar as ideias dos jovens do concelho de Valongo em soluções tecnológicas. O produto final tem 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. Ao longo do projeto, os jovens têm contacto com especialistas, possibilitando-lhes a experiência de empreendedores que concebem, desenvolvem e apresentam

um produto ao mercado. O projeto contou com a colaboração da IBM na dinamização das sessões de Geração de Ideias e com a Bliss Applications no desenvolvimento das soluções

tecnológicas.

A presente atividade iniciou em formato presencial no Centro de Cidadania Digital de Valongo e foi posteriomente adaptada para online, com recurso às plataformas Microsoft teams e

zoom.

Desde dezembro 2019 – junho 2020
Duração (horas) 56h

Nº Sessões 28
Público-alvo jovens entre os 15 e os 35 anos de idade

Nº de beneficiários: 24

TEMAS ABORDADOS
 Geração de Ideia e Identificação de problemas

 Seleção de Problemas e benchmarking

 Pesquisa de mercado e produto mínimo viável

 Perfil de utilizador

 Programação

 Modelo de Negócio

 Marketing

 Comunicação e pitch

 Parceiros:

TRANSFORMA TI – 3ª EDIÇÃO
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


O You to Innovation tem como objetivo a utilização da influência digital pelos jovens para transformar e impactar positivamente a comunidade, ao mesmo tempo que abrem novas

perspectivas de empregabilidade como videomakers, através da exploração de plataformas digitais como o Youtube e o Instagram.

A presente atividade iniciou em formato online, com recurso à plataforma microsoft teams, sendo que em abril as sessões passaram para formato presencial no Centro de Cidadania Digital

de Valongo.

Desde fevereiro a maio 2021
Duração (horas) 250h

Nº Sessões 63
Público-alvo jovens entre os 18 e os 35 anos

Nº de beneficiários: 13

Redes Sociais

TEMAS ABORDADOS
 Edição de vídeo 

 Criatividade e Comunicação

 Edição de vídeo

 Linguagem e estética do audiovisual

 Produção e realização audiovisual

 Parceiros:

YOU TO INNOVATION – 1ª EDIÇÃO
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 Impacto 
 CONHEÇA O IMPACTO

https://www.youtube.com/channel/UCWvZvHjKRpSvuoD99_I5how
https://www.instagram.com/u2innovation/
https://cdi.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-de-Impacto_2020-21_.pdf


O Switch to Innovation Summit é um evento que permite dar palco a todas as iniciativas desenvolvidas no concelho de Valongo que abordem temas emergentes, de sustentabilidade ou 

problemassociais, com recurso às tecnologias. 

O evento ocorreu durante dois dias (17 e 18 de junho) e contou com 8 temas - Tech, Educação, Criativo, Desafia-te, Sénior, Cultura, Centro de Cidadania Digital de Valongo 

e Apps for Good - que se traduziu em mais de 30 projetos apresentados. Em 16 horas, o evento contou com a presença de cerca de 80 oradores, entre eles: Rosa Monteiro (Secretária 

de Estado para a Cidadania e a Igualdade), Maria Manuel Leitão Marques (ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e atual Eurodeputada), José Manuel Ribeiro 

(Presidente da Câmara Municipal de Valongo), Orlando Rodrigues (Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo), Filipe Almeida (Presidente da Estrutura de Missão Portugal 

Inovação Social), João Farinha (Técnico Especialista do Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital) e Luísa Ribeiro Lopes (Presidente INCoDE.2030 e .PT), entre outros.

O Switch to Innovation Summit foi também palco dos eventos finais dos projetos do Centro de Cidadania

Digital de Valongo - @tualiza-te, You to Innovation e Transforma TI - bem como do Encontro

Regional Virtual Norte da 7ª Edição do Apps for Good.

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
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 Demoday 3ª Edição Transforma TI
No evento final os jovens apresentaram as suas soluções num pitch de 3 minutos a um painel de júri composto 

por: Susana Castanheira (Área Metropolitana do Porto), Pedro Silva (IBM), Pedro Varela (Bliss Applications) e Paulo 

Moreira (Ab Consulting). No final foram premiadas 6 soluções tecnológicas pela Câmara Municipal de Valongo.

 Final 1ª Edição @tualiza-te
No evento do final do @tualiza-te os jovens apresentaram o trabalhos de projeto que desenvolveram em

conjunto com os comerciantes e foram avaliados por um painel de júri composto por parceiros do projeto.

Foram premiados os 3 melhores projetos em grupo e os 3 jovens que mais se destacaram ao longo de todo

o percurso.

 APRESENTAÇÕES

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT

 APRESENTAÇÕES
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 PRÉMIOS

 PRÉMIOS

https://www.youtube.com/watch?v=t1xGbGApHa0&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=16&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=t1xGbGApHa0&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=18&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=t1xGbGApHa0&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=16&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=9xGm4WonrpU&list=PLIQ2Iaby0mbWcjIgvV82Dk7fSKPF1ZHcu&index=9&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=t1xGbGApHa0&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=16&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=FzK1OMqc36Q&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=23&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=t1xGbGApHa0&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=16&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=hm533T9LHIo&list=PLIQ2Iaby0mbWcjIgvV82Dk7fSKPF1ZHcu&index=10&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit


ASSISTIR

 Final 1ª Edição You to Innovation

No evento final os jovens apresentaram de forma individual 9 curtas metragens representativas de um tema/ideia à sua escolha, em formato de movie session, a um painel de júris composto 

por parceiros do projeto. As 3 melhores curtas foram premiadas.

No palco virtual os jovens tiveram ainda oportunidade de transmitir um vídeo do trabalho de grupo realizado durante o projeto You to Innovation designado Quarteto Animal.

Vídeo Quarteto Animal

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
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https://www.youtube.com/watch?v=XmZqkGZyUlQ&list=PLIQ2Iaby0mbU07WXnHePKMo2pEgmc4XpN&index=5&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit
https://www.youtube.com/watch?v=Q3iNv3XffEM&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit


Valongo foi pela quarta 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 7ª edição do programa, fizeram um pitch da sua solução tecnológica a um júri constituído por representantes dos parceiros do programa, que selecionaram as

equipas finalistas.

O Encontro Regional foi realizado no Switch to Innovation Summit em modo emissão televisiva, num formato virtual, com recurso à plataforma Hopin.

70
Soluções Tecnológicas foram apresentadas 

no Encontro Regional Norte

ECO-TAINER
da Escola Secundária de Alfena

A primeira escola do concelho de Valongo a ser selecionada como 

uma das finalistas para o Evento Final da 7ª Edição do Apps for Good

ASSISTIR

ENCONTRO REGIONAL 7ª EDIÇÃO APPS FOR GOOD 
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https://www.youtube.com/watch?v=I_BKvSYJcb0&list=PLIQ2Iaby0mbWcjIgvV82Dk7fSKPF1ZHcu&index=18&ab_channel=SwitchtoInnovationSummit


INVESTIDOR SOCIAL

ENTIDADES

PROMOTOR

PARCEIROS
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ccd@cdi.org.pt | www.cdi.org.pt
33


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	O Switch to Innovation Summit é um evento que permite dar palco a todas as iniciativas desenvolvidas no concelho de Valongo que abordem temas emergentes, de sustentabilidade ou problemassociais, com recurso às tecnologias. �O evento ocorreu durante dois dias (17 e 18 de junho) e contou com 8 temas  - Tech, Educação, Criativo, Desafia-te, Sénior, Cultura, Centro de Cidadania Digital de Valongo e Apps for Good - que se traduziu em mais de 30 projetos apresentados. Em 16 horas, o evento contou com a presença de cerca de 80 oradores, entre eles: Rosa Monteiro (Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade), Maria Manuel Leitão Marques (ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e atual Eurodeputada), José Manuel Ribeiro (Presidente da Câmara Municipal de Valongo), Orlando Rodrigues (Vereador da Educação da Câmara Municipal de Valongo), Filipe Almeida (Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social), João Farinha (Técnico Especialista do Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital) e Luísa Ribeiro Lopes (Presidente INCoDE.2030 e .PT), entre outros.
	Demoday 3ª Edição Transforma TI�No evento final os jovens apresentaram as suas soluções num pitch de 3 minutos a um painel de júri composto por: Susana Castanheira (Área Metropolitana do Porto), Pedro Silva (IBM), Pedro Varela (Bliss Applications) e Paulo Moreira (Ab Consulting). No final foram premiadas 6 soluções tecnológicas pela Câmara Municipal de Valongo.
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

