


- 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 económica e financeira

| Sempre que observar estes elementos para ver fotografias, vídeos e saber mais.



Rede Global
A nossa missão é partilhadapor
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. Brasil
2. Chile

3. Colômbia
4. Venezuela

5. México
6. EUA

7. Portugal
8. ElSalvador
9. Honduras

52.657 PESSOAS ALCANÇADAS





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



Ficamos imensamente felizes em terminar mais um ano com diversas conquistas compartilhadas entre a rede global de

organizações da qual o CDI Portugal faz parte. Hoje já somos 9 países - Brasil, Chile, Colômbia, México, Portugal, Venezuela,

EUA e, mais recentemente, El Salvador e Honduras -, que compartilham da mesma missão: transformar vidas através da

tecnologia. Juntos, ajudamos as novas gerações a conhecerem todo o potencial do mundo digital para ampliar suas

oportunidades e também serem agentes de transformação da realidade.

O otimismo quanto a nova era da 4a Revolução Industrial e um futuro marcado pela forte presença das tecnologias

exponenciais – como realidade aumentada e virtual, inteligência artificial e biotecnologia – também é um sentimento comum

à nossa rede. Sabemos, no entanto, da responsabilidade que temos em mãos: mostrar aos jovens como essas ferramentas

devem estar a serviço do bem-estar da humanidade, sendo utilizadas com ética e valores para solucionar nossos grandes

desafios.

Em 2020 celebramos 25 anos de fundação da nossa organização no Brasil e só temos a agradecer ao CDI Portugal. Com sua

equipe talentosa e entusiasmada, temos certeza de que vamos fortalecer o empoderamento digital e de que seguiremos

caminhando juntos rumo a ainda mais impacto colaborativo!

Muito obrigado e grande abraço.





O CDI Portugal continuou em 2019 a sua missão, com grande 

impacto, de transformar a vida de todos a quem se dirige 

usando a tecnologia como meio. Na promoção de maior 

sentido de cidadania, respondendo a necessidades especificas 

da sociedade (como seja o desemprego), promovendo a 

dignidade e a inclusão (junto das escolas e prisões), dirigindo-

se de forma orientada a todos os estratos geracionais (com 

ofertas especificas para jovens, até seniores).

Tudo isto é possível num movimento de enorme energia 

positiva incluindo a equipa do CDI, parceiros, financiadores, 

comunidade e sistema educativo.



O ano de 2020 começou com tremendos desafios que nos 

relembraram da incontornável importância da tecnologia na 

nossa vida: porque nos aproxima de quem mais gostamos, 

ajuda-nos a resolver problemas, permite-nos trabalhar 

remotamente, partilhar conhecimento e gerar soluções de 

forma colaborativa. Permite, em suma, alavancar o melhor de 

cada um de nós, individual e coletivamente. É por isso mais 

relevante que nunca o propósito do CDI Portugal.

2019 foi mais um ano de crescimento de atividade e de

impacto, 2020 será um ano desafiante, no qual o papel de

todos os que fazem parte desta comunidade do CDI (equipa, 

escolas e parceiros empresariais e institucionais) será 

absolutamente fundamental para continuarmos a cumprir a 

missão de transformar vidas e contribuir positivamente para a 

sociedade através da tecnologia. Juntos!



OBRIGADO A TODOS!
É esta a primeira frase que me vem à cabeça quando terminamos mais um ano de intensa
atividade! É um privilégio ter parceiros tão empenhados quanto nós, na missão de incluir e
inovar social e digitalmente esta nossa realidade, por vezes, tão embrulhada na rotina e
esquecida de valorizar as diferenças e as novas atitudes.

Enquanto cidadão, orgulha-me ter equipas e responsáveis de entidades públicas como
Ministérios, Direções Gerais, Câmaras Municipais e Entidades gestoras de fundos a
caminhar ao nosso lado. É gratificante poder compartilhar com escolas, professores e
alunos a sua vontade de mudar e evoluir em conjunto. É admirável poder cativar
desempregados a aprender novas metodologias e encarar novos horizontes, seniores e
jovens a partilharem os seus problemas mas, fundamentalmente, a proporem novas
soluções.

Este é o tempo em que podemos mudar de sonhos e profissões de um momento para o
outro, só porque podemos! Só porque queremos!! No CDI Portugal juntamos os jovens e os
experientes, os empregados e os desempregados, os ricos e os pobres, os letrados e os
menos instruídos, os “gamers” e os viciados no jogo: porque a exclusão, marginalidade e
desigualdade não têm estrato social ou económico. Normalmente, são o resultado de
preconceito ou formatação do sistema!

Mas, nesta caminhada não podemos correr o risco de perder a noção de onde viemos.
Existimos porque pertencemos à Rede Global CDI, cujo presidente e fundador – Rodrigo
Baggio – nos inspirou a iniciar este trajeto. Consolidámo-nos porque projetos como o Apps
for Good e a sua criadora Iris Lapinsky nos apoiaram com a sua crença na missão que
partilhamos. É desta forma que queremos continuar a caminhar, com passos firmes,
enraizados na nossa missão e de verdadeiro impacto no mundo.

OBRIGADO A TODOS!







Cerca de 160 
soluções foram 
apresentadas a 
concurso nos quatro 
Encontros Regionais 
realizados e divididas 
pela primeira vez em 
projetos do básico e 
secundário.
É notória a qualidade 
dos projetos que é 
crescente, ano após 
ano.

A solução vencedora 

do Cooler Planet 

(BNP Paribas) chama-

se «InvasorasCV» e é 

de Coimbra. Tem o 

objetivo de diminuir 

os problemas que as 

espécies de plantas 

invasoras causam.

Está em 

desenvolvimento  

profissional.

Escola Óscar Lopes 

em Matosinhos com 

acompanhamento 

mais próximo 

realizado pelo BNP 

Paribas.

Apadrinhar escolas é 

uma das opções que 

os parceiros do Apps 

for Good têm em 

participar no 

programa.

A primeira sessão 
online de Boas-
Vindas e explicação 
da plataforma aos 
professores que 
estavam a participar 
pela primeira vez no 
programa. 80 
professores 
receberam 
orientações sobre a 
plataforma.

10 equipas de alunos 

estiveram no Portugal 

Digital Summit no 

Pavilhão Carlos Lopes 

a apresentarem as 

suas soluções em 

pitch e em 

Marketplace.

Expandimos o nosso 

modelo operacional à 

Polónia, com um 

piloto em 5 escolas, 

tratando-se de um 

case study a nível 

internacional. Prevê-

se que a equipa 

vencedora da Polónia 

esteja presente no 

Evento Final da 6ª 

Edição do programa 

em Lisboa.

Ver o Infográfico da 5ª Edição do Apps for Good

https://cdi.org.pt/cms/wp-content/uploads/2019/11/Infografico-5Edicao-PT-ING.pdf
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NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS
(Escolas, Diretores, Professores e Alunos)



SÃO RAPARIGAS

Alunos

Professores

Escolas

dos Professores  
continuam por mais um  

ano no programa em 
modo curricular e dentro  
da flexibilidade curricular.

Experts portugueses  
voluntariaram o seu  

tempo para entrarem  
online nas escolas.





32 jovens residentes no 
concelho de Valongo 
desenvolveram soluções 
tecnológicas para resolverem um 
problema social. As 5 melhores 
soluções desenvolvidas em três 
meses foram premiadas com um 
valor de 1.500€ pela Câmara 
Municipal de Valongo.

Acesso à plataforma 

internacional RECODE, com 

cursos adaptados para Portugal 

sobre (1) Introdução ao Mundo 

Digital, (2) Hackear o Futuro e (3) 

Gestão de Projetos e Apps com 

Impacto.

Com o apoio dos parceiros 

Bankinter e DPD o espaço de 

formação e sala de reuniões 

foram decorados.

A mais conhecida linha de 
intervenção do CDI desenvolvida 
juntos dos jovens, adultos e 
seniores, deu lugar a três novos 
projetos:
- Movimento NEET
- Mercado Municipal Ermesinde
ONLINE
-Por uma cidade mais LIMPA –
campanha de sensibilização para 
a limpeza da via pública.

Ver PARCEIROS

https://cdi.org.pt/parceiros/#ccd-valongo


Beneficiários diretos

2018 2019

Crianças Jovens Adultos Seniores

de formação





JANEIRO



CDI PORTUGAL

• Apresentação sobre o CDI Portugal

no WEBINAR do Ciclo COINCIDIR da

UAB (ver mais aqui).

• Participação no workshop «Como 

comunicar projetos apoiados por 

fundos da União Europeia» - em Faro.

APPS FOR GOOD

• Formação Professores | Realização 

de duas sessões online síncronas 

sobre «Criação da Ideia» e «Estudo 

de Mercado».

• Visitas presenciais às escolas e 

Formação Presencial de Professores 

na Madeira.

CCDV

• Apresentação CCDV a Jovens do IEFP

• Vídeo Movimento NEET do Sitestar

• Fotografia e Storytelling com CDI 

Comunidade Senior – Mercado 

Municipal Valongo

Reforço da parceria

https://portal.uab.pt/noticias/webinar-coincidir-sobre-cidadania-digital-e-espacos-de-acesso-a-internet/


CDI PORTUGAL

•Apresentação sobre o CDI Portugal no 

WEBINAR do Ciclo COINCIDIR da UAB 

(ver mais aqui).

•Participação no workshop «Como 

comunicar projetos apoiados por fundos 

da União Europeia» - em Faro.

•Arranque do programa MUDA na Escola.

APPS FOR GOOD

•Formação Professores | Realização de 

duas sessões online síncronas sobre

«Criação da Ideia» e «Estudo de

Mercado».

•Visitas presenciais às escolas e Formação 

Presencial de Professores na Madeira.

CCDV

•Apresentação CCDV a Jovens do IEFP

•Vídeo Movimento NEET do Sitestar

•Fotografia e Storytelling com CDI 

Comunidade Senior – Mercado 

Municipal Valongo

Reforço da parceria

https://portal.uab.pt/noticias/webinar-coincidir-sobre-cidadania-digital-e-espacos-de-acesso-a-internet/


Escolas da região Norte e 
Centro de Portugal

Seniores Alunos envolvidos Professores envolvidos

Ações de inclusão digital



FEVEREIRO



CDI PORTUGAL

• Novo elemento na Direção do CDI 
Portugal: João Pedro Tavares

APPS FOR GOOD

• Participação na Conferência
Innovation, Technology and
Education – DNA Cascais

• Formação Professores | Sessão 
síncrona online «Desenvolvimento 
da APP»

• Primeira Reunião online com
professores NINJA

• Lançamento na Apple Store e Google 
Play da app ABC.PLAY da equipa de 
alunos do Jardim Infantil da Quinta 
dos Bacelos

CCDV

• Conferência NetTalk – Net Viva e 
Segura – Fórum Cultural de 
Ermesinde

• Consumer Talks – Brain Ideas – com 
Deco Jovem na Escola Secundária de 
Alfena

• Semana do Empoderamento Digital –
em conjunto com CDI Venezuela

https://cdi.org.pt/2019/02/14/centro-de-cidadania-digital-de-valongo-promove-nettalk-da-deco/


MARCO



CDI PORTUGAL

• Sessão Pública ADENE –
Apresentação sobre Pobreza 
Energética: resultados do estudo 
sobre a aplicação da tarifa social de 
energia e da Medida Ligar, da qual o 
CDI Portugal participou.

• Formação interna em EXCEL

APPS FOR GOOD

• Formação Professores – Sessão 
síncrona online «Comunicação do 
Produto (Pitch)»

• Entrevista Jornal Económico com 
fellow João Rosado

• Vídeo da solução 1936 para evento 
Engenheiras por um dia da IBM

• 2ª Reunião Online com professores
NINJA

• Participação no World Summit
Awards na Nova SBE com duas
equipas de alunos.

CCDV

• CDI Comunidade RECODE –
Introdução ao Mundo Digital





CDI PORTUGAL

• Novos elementos na equipa CDI 
Portugal: Bruno Cândido – Digital 
Designer & IT Support e Inês Sousa –
Gestora Projeto do CCDValongo.

APPS FOR GOOD

• Visita presencial às escolas da ilha 
dos Açores

CCDV

• Arranque da 1ª Edição do 
Transforma TI

• Dinamização de sessões sobre Postal 
Digital Canva pelo CDI Comunidade 
Adultos com o 1º e 3º ano da Escola 
Mirante dos Sonhos.



MAIO

0



6º Aniversário CDI Portugal



CDI PORTUGAL

• Celebração do 6º Aniversário do

CDI Portugal na SRS Advogados.

• Formação interna: em Costumer 

Journey com Cláudia Domingos.

• Participação no Gamify Europe na

Lispolis.

APPS FOR GOOD

• Mini-Encontro Regional na Escola 
Secundária Quinta do Marquês em 
Oeiras.

• Participação com equipa de alunos 
a propósito do eixo Inclusão – as 
Comunidades Criativas para a 
Inclusão Digital – do Incode.2030 
em Beja.

• Participação com equipas de 
alunos no Portugal Smartcities em 
Oeiras.

• 2ª Visita presencial às escolas.

CCDV

• Decoração do espaço – Bankinter e 
DPD.

• Apresentação na XIII Jornadas 
Sociais de Lousada, organizado pela 
IRIS.

• Visita às instalações da FABAMAQ 
no âmbito do Transforma TI.

• CDI Comunidade RECODE –
Hackear o Futuro – Plataforma 
Global

Ver fotografias do 6º Aniversário do CDI Portugal

https://flic.kr/s/aHsmDNuS8j




JUNHO



APPS FOR GOOD

• Pitch Accelerator no BNP Paribas e Final Awards em 
Londres com a participação da equipa vencedora da 4ª 
Edição do Apps for Good: a solução 1936, com as alunas 
Carolina Castro e Joana Vaz.

• Encontro Regional Açores – Ilha Terceira

• Encontro Regional Norte – Valongo

CCDV

• Inicio do programa Digital Summer @ CCDV integrado no

Campo de Férias da Câmara Municipal de Valongo «TOK’A

MEXER».

Encontro Regional AÇORES Encontro Regional VALONGO

Final Awards LONDRES



JULHO



APPS FOR GOOD

• Encontro Regional Sul – Oeiras

• Encontro Regional Madeira

• Apresentação Apps for Good no TIC@Portugal’19 – XIII 
Encontro de Professores sobre a utilização educativa das 
TIC.

• Primeiro Encontro Presencial com os professores NINJA

CCDV

• V Fórum de Inovação Social Área Metropolitana do Porto –
CCAP

Encontro Regional OEIRASEncontro Regional MADEIRAMarketplace em OEIRAS



1º Encontro Presencial com Professores NINJA



CLIPPING

ER VALONGO

ER OEIRAS

ER MADEIRA

ER AÇORES





CDI PORTUGAL

• Novo elemento na equipa na área de Business 
Development: Janine Group.

CCDV

• Decoração CCDV

• TVI no Centro de Cidadania Digital de Valongo no âmbito 
da EXPOVAL.



SETEMBRO

,,



CDI PORTUGAL

• Novo elemento na equipa na área 
de Business Development e 
Contabilidade: André Lopes

APPS FOR GOOD

• Evento Final da 5ª Edição

• Participação com equipas de alunos 
no evento Junior Talks dinamizado 
pelo BNP Paribas

CCDV

• Evento Final da 2ª Edição

• Demoday 1ª Edição Transforma TI

• Presença na inauguração das Salas 
do Futuro – uma iniciativa da 
Câmara Municipal Valongo.

Evento Final 5ª Edição Apps for Good Evento Final 2ª Edição CCDV



CLIPPING

5ª Edição Evento Final Apps for Good

https://flic.kr/s/aHsmH17TaX
https://flic.kr/s/aHsmH17TaX


I

OUTUBRO
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APPS FOR GOOD

• 1ª Welcome Session online – de explicação e exploração da 
plataforma Apps for Good

• Participação evento na Escola Levante da Maia para entrega do 3º
Prémio da linha Básico à solução Only Heal

• Participação no programa de televisão «Você na TV» da TVI com 
fellow João Rosado e gestora de projeto do programa Apps for Good, 
Matilde Buisel.

• Prémio Melhor App for Good no âmbito dos Prémios ACEPI 
Navegantes XXI à solução Color You dos alunos dos Pupilos do 
Exército.

• 2ª Edição App Start Up

• Formação Presencial Professores 6ª Edição na IBM

• Participação da professora NINJA Emerência Teixeira numa iniciativa 
da DGE para partilhar a sua experiência com o programa.

• Lançamento piloto Apps for Good na POLÓNIA

CCDV

• Arranque e assinatura do Protocolo para a Escola de Segunda 
Oportunidade de Valongo – integração no consórcio.

• Sessões de apresentação e divulgação do CCDV junto dos jovens
inscritos no IEFP

• Visita às instalações da Jerónimo Martins em Alfena.

• Presença no evento Porto Tech Hub



NOVEMBRO



CDI PORTUGAL

• Participação de João Baracho no 1º Dia Pro Bono 
organizado pela Sociedade de Advogados VdA.

• Participação no evento de entrega de Prémios na 10ª 
Edição do Prémio Manuel António da Mota na 
Alfândega do Porto

• Participação de João Baracho no evento Lisbon 
Games Week

APPS FOR GOOD

• Formação Presencial Professores zona Norte – Escola 
do Cerco

• Formação Presencial Professores zona Coimbra –
Escola Avelar Brotero

• Primeiras visitas presenciais às novas escolas que
estão a participar na 6ª Edição do Apps for Good.

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

• Participação de João Baracho na reunião de Board 
em Londres.



DEZEMBRO



CDI PORTUGAL

• Participação no movimento Giving Tuesday.

APPS FOR GOOD

• Formação online Professores 6ª Edição: 1ª 
Sessão sobre «Processo de Criação das Ideias»

• Primeiras visitas presenciais às escolas
• Primeira Welcome Session Online aos

professores da Polónia

• Apps for Good – vencedor do 1º Prémio AGIR 
da REN



GESTÃO E CONTAS | Balanço



GESTÃO E CONTAS | Balanço



GESTÃO E CONTAS | Demonstrações



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

http://www.cdi.org.pt/
http://www.facebook.com/cdiportugal
https://twitter.com/AppsforGood_PT
https://www.linkedin.com/company/5289563/admin/
mailto:geral@cdi.org.pt

