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SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento partilha os principais resultados de impacto das atividades desenvolvidas no CDI Portugal
durante o ano de 2020.
Neste relatório serão identificadas as principais áreas de atuação do CDI, através da implementação dos diferentes
programas que são operacionalizados em Portugal, nomeadamente: Apps for Good, Switch to Innovation/Centro de
Cidadania Digital de Valongo (CCDV) e Muda na Escola. Os resultados aqui apresentados tem por base a análise
referente ao ano civil (2020), contudo todos os programas implementados pelo CDI têm por base um plano de
atividades e análise de impacto por ano letivo (2019/2020).
Serão apresentadas as características dos programas bem como identificar áreas de intervenção e necessidades de
reformular com o intuito de se adaptar continuamente à realidade das comunidades envolventes e potenciar o seu
crescimento.
Apesar de ter sido um ano especialmente desafiador, devido à situação de pandemia a nível mundial, o CDI abraçou
este desafio e transformou-o numa oportunidade que exigiu uma readaptação das suas atividades, mas não impediu
de dar continuidade às atividades previstas e de continuar a TRANSFORMAR COMUNIDADES ATRAVÉS DA
TECNOLOGIA!

A REDE INTERNACIONAL

REDE CDI INTERNACIONAL |
Construir um movimento global de tecnologia
para a mudança social.
A RECODE, desde 2016 é signatária do Pacto Global da ONU, por isso,
atuamos como parceiros de sustentabilidade social de empresas e da
sociedade.

DESDE

1995
1,7 MILHÃO
DE PESSOAS IMPACTADAS

9 países

Brasil, Portugal, EUA, Chile, Colômbia, México,
Venezuela, El Salvador e Honduras

1158

Centros de Capacitação Digital
(parceira com escolas, centros comunitários e bibliotecas)

1 752 000

Pessoas alcançadas

DESCRIÇÃO CDI | Integração numa Rede Internacional
O CDI (Comitê para a Democratização da Informática) nasceu no Brasil há 25 anos por Rodrigo Baggio e é uma das mais
reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial.

O Comitê para a Democratização da Informática no Brasil (inicialmente "CDI Brasil" e, atualmente, "Recode” - Reprogramar para
transformar") - Na origem do próprio CDI Brasil esteve a ideia de usar a informática como forma de transformação social de
comunidades e estimulação de empreendimentos, educação e cidadania.

Em meados dos anos 90, constatou-se que o simples facto de um indivíduo ter competências informáticas básicas (e.g. trabalhar
com as ferramentas do Microsoft Office como Word e Excel ou fazer pesquisas simples na internet) aumentava significativamente
as suas possibilidades de encontrar um emprego e de melhorar as suas condições de vida. Neste sentido, foi criada a iniciativa
referida com o objetivo de promover a inclusão digital para todos e, desde então, têm sido gerados diversos projetos no mesmo
contexto, tendo em vista usar o "digital" como uma forma de gerar novas oportunidades e de transformar a realidade da sociedade.
Tendo-se estendido a nível internacional , envolvendo atualmente cerca de 9 países (um dos quais Portugal desde 2013, por via do
CDI Portugal). Calcula-se que este movimento de inclusão digital já tenha atingido mais de 1 752 000 de pessoas.

METODOLOGIA CDI
Através de uma metodologia assente na pedagogia de Paulo Freire, as pessoas apropriam-se da tecnologia e usam-na para resolver
problemas da comunidade em que vivem, envolvendo-se num projeto que também é seu. O resultado final pode conduzir à criação
de ações sociais de forma a promover a resolução dos problemas detetados e sustentabilidade do projeto.

Motivar para ler o mundo
Ler o mundo é reconhecer que a vida de cada um tem sentido num contexto maior;

Compreender para fazer
Trabalhar o olhar sob diferentes perspetivas na procura de soluções. Planear o que fazer;

Planear para impactar
É o passo da realização;

Experimentar para avaliar
Avaliar o que foi aprendido e realizado; Voltar a ler o mundo.

CDI PORTUGAL | 2020
“Num mundo em constante mudança é fundamental capacitar todos os cidadãos para os desafios que
se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente integrados e, nesse sentido, mais autónomos,
participativos e qualificados. Uma verdadeira mudança através da tecnologia!”
João Baracho CEO CDI Portugal
O CDI Portugal chegou a Portugal em maio de 2013, com o objetivo de continuar a transformar vidas através da tecnologia, com foco
nos benefícios que a tecnologia pode ter nas pessoas, enquanto meio e não um fim.
A nossa missão prende-se com a inclusão e inovação social e digital. As atividades que desenvolvemos promovem a literacia digital, o
exercício da cidadania de maneira a que os cidadãos usem as tecnologias na resolução dos seus problemas e desafios da comunidade
e do mundo.
Este ano foi particularmente desafiante a nível global, tendo sido marcado por uma situação de pandemia mundial, que deu origem a
uma readaptação na forma de atuação do CDI. A presente situação fez emergir algumas das dificuldades existentes a nível nacional. Se
por um lado a necessidade fez aumentar a procura de ferramentas digitais, tendo sido um movimento acelerador neste sentido, por
outro evidenciou as fragilidades já existentes, tornando mais evidentes as discrepâncias sociais e de exclusão digital.
Através da nossa experiência e contacto com a comunidade, foi possível adaptar os programas e projetos e adequá-los às
necessidades reais dos mesmos.
Atualmente, a nossa atuação abrange todo o território de Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Pretendemos continuar a nossa missão, independentemente das adversidades que foram surgir, pois temos a capacidade e a
vontade de ajudar quem mais precisa e promover a inclusão social e inovação digital nas comunidades.

Equipa CDI PORTUGAL
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CDI PORTUGAL | Metodologias de Avaliação de Impacto
Impacto é definido como “o conjunto de mudanças significativas e
duradouras na vida das pessoas, comunidades ou ecossistemas,
introduzidas por uma ação ou conjunto de ações específicas”

• Comunique a informação sobre o
seu impacto
• Aprenda com os resultados e useos para melhorar a sua ação.

(Roche, 1999) (1)

A PRÁTICA DO IMPACTO é o ciclo das seguintes atividades:
1. Planear como alcançar o impacto que se quer ter;

• Identifique o impacto desejado e a
forma de alcança-lo.
• Decida o que medir acerca do
impacto.
• Identifique a informação que
necessita e como recolhê-la.

4.
Rever

1.
Planear

3.
Avaliar

2.

2. Fazer a(s) atividade(s) e recolher a informação de que precisa
sobre o impacto da mesma;

3. Avaliar e tirar conclusões sobre o impacto gerado vs. desejado
após analisar a informação sobre o impacto recolhida;
4. Rever e aprender com os resultados (identificar o impacto que

• Analise a informação recolhida
sobre o impacto
• Retire conclusões sobre o impacto
gerado e compare resultados

Fazer
• Realize a atividade e o impacto
• Recolha a informação de que
precisa sobre o impacto

se está a ter e o que deve ser alterado para que o impacto
possa ser aumentado) e comunicar informação.

O CICLO DA MEDIÇÃO/PRÁTICA DE IMPACTO
Fonte: Código de Boas Práticas de Impacto, Grupo de Impacto Portugal

(1)

Fonte: Manual para transformar o mundo

CDI PORTUGAL | Metodologias de Avaliação de Impacto
“Efeitos a longo prazo de uma intervenção de desenvolvimento, diretos ou indiretos,
positivos e negativos, primários e secundários, intencionais ou não intencionais” Cf. Impact
Evaluation in UN Agency Evaluation Systems: Guidance on Selection, Planning and
Management, pág. 6.
Seguindo as melhores práticas do movimento social, o CDI sempre tem como parte da sua estratégia implementar sistemas
de medição de impacto das suas atividades, com o objetivo de verificar o seu impacto real e utilizar a informação de terreno
para melhorar continuamente as suas propostas de trabalho.

Metodologia | Recolhemos dados de medição e verificação dos resultados através de:
•

questionários iniciais e finais, para diferentes beneficiários;

• observação direta,

•

pré-entrevistas e pós-entrevistas estruturadas e semiabertas.

No final de cada projeto CDI é realizada uma avaliação final, com base na análise dos dados recolhidos ao longo do projeto,
sendo possível salientar os indicadores e revelar onde o seu impacto foi mais relevante. São estas as fontes que servem de
base para aferirmos os indicadores relevantes e consolidados da nossa atuação.
Esta avaliação adquire uma grande importância para a atuação do CDI Portugal pois, desta forma, é possível avaliar a eficácia
dos projetos, auscultar a satisfação ou necessidades dos beneficiários e tomar decisões relativamente à continuidade e
evolução das respostas.
© CDI Portugal

CDI PORTUGAL | 2013 - 2020
Ao longo destes anos, o CDI PORTUGAL esteve envolvido e desenvolveu uma série de
programas e projetos, como via de implementação da sua missão, contribuindo igualmente
para a promoção da sustentabilidade global.
Este são alguns dos projetos que o CDI abraçou e implementou nos últimos 7 anos!
13
CDI COMUNIDADE

7
EDIÇÕES
APPS FOR GOOD

5
EDIÇÕES
CENTRO DE
CIDADANIA DIGITAL

MUDA NA
ESCOLA

SWICH TO
INNOVATION

Porque acreditamos que podemos fazer a diferença, pretendemos
continuar a capacitar as comunidades!
© CDI Portugal

CDI PORTUGAL | 2013 - 2020

Progressão do CDI Portugal |Beneficiários 2013-2020
Em Portugal, o CDI desde 2013, já impactou 40 078 pessoas através da sua atuação em diferentes
comunidades.
CDI Portugal 2013 - 2020
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O CDI continua a consolidar a sua missão em Portugal, apresentando uma trajetória crescente, atestando a
pertinência e atualidade da missão e objetivos do CDI Portugal, como se pode verificar no gráfico anterior.
© CDI Portugal

CDI PORTUGAL | O que alcançamos em 2020!

11 194
BENEFICIÁRIOS

27 958
BENEFICIÁRIOS
INDIRECTOS

354 HORAS
DE FORMAÇÃO

» 3 PROGRAMAS
Um PROGRAMA EDUCATIVO TECNOLÓGICO que desafia alunos e professores a
desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-lhes o
potencial da tecnologia na transformação do mundo e das comunidades onde se
inserem.
É uma iniciativa pioneira, com vista a desenvolver um ecossistema digital em
Valongo, no sentido de promover a capacitação para a utilização da tecnologia no
desenvolvimento de projetos sociais, em prol da comunidade, como forma de
inclusão e inovação social e digital, promovendo a construção e o exercício de uma
cidadania mais ativa e participativa.

42 ATIVIDADES
(Workshops, Formações,
Eventos,…)

310
NOTICIAS E
REFERÊNCIAS

7 ODS (em 17)

Um PROGRAMA EDUCATIVO que promove a inclusão digital de adultos através de
aulas nas escolas do secundário, orientadas por jovens alunos voluntários dirigido a
pessoas que não têm interação com o mundo online.

Atuamos como parceiros de sustentabilidade social de empresas e da sociedade,
contribuindo para 7 OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CDI PORTUGAL | O que alcançamos em 2020!
No ano 2020, envolveu cerca de 11 194 beneficiários nos seus principais programas: Apps for Good (2 edições),
Switch to Innovation/CCDV e Muda na Escola.
Beneficiários por projeto CDI | 2020

Beneficiários CDI | 2020
73,5%

No ano 2020,
94,5% dos beneficiários são
jovens e adultos

12%

9%

20,9%

79%

5,6%

0,0
Apps for Good

CCDV/ Switch to Innovation

MUDA NA ESCOLA

Crianças

Jovens

Adultos

Sénior

Promover a nossa metodologia de atuação em diferentes contextos, em especial nas comunidades em risco de
exclusão digital e social, como forma de capacitar comunidades, continua a ser um dos nossos objetivos.
Promovemos diversas atividades, atuando diretamente nas mais diversas faixa etárias, sendo que os jovens e os
a adultos, foram a população mais representativa neste ano de atuação.
© CDI Portugal

CDI PORTUGAL | O que alcançamos em 2020!
A grande maioria da população que frequentou os programas e projetos desenvolvidas pelo CDI, são do
género feminino - 56,7%.
D IS TR IBUIÇÃO D E G ÉN ER O PO R
PR O G RAMA C D I | 2 0 2 0

56,7%

Masculino

Feminino

M U D A NA E SCOL A

SWI CH T O
I N N O V A T I O N / C C DV

55%

45%

50,3%

Feminino

35,2%

43,3%

Masculino
49,7%

64,8%

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO POR GÉNERO

APPS FOR G OOD

Através da utilização das tecnologias de informação e comunicação, continuamos a mobilizar e transformar as
comunidades mais desfavorecidas em termos socioeconómicos e a colmatar as desigualdades existente a nível
social, promovendo o acesso de informação e capacitação para todos.
Desta forma, conseguimos igualmente, responder à necessidade de promover a igualdade de
género, em particularmente corresponder à ODS 05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de
© CDI Portugal
género e capacitar todas as mulheres.

CDI PORTUGAL | O que alcançamos em 2020!
Como resultado da implementação de diferentes programas, é possível destacar os resultados:

5 Crianças

8232 Jovens

2335 Adultos

93%
INTERESSE EM
APRENDER MAIS
SOBRE AS
TECNOLOGIAS

73%
COMPETÊNCIAS
DIGITAIS
79%
CAPACIDADE DE
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

622 Seniores

57% dos beneficiários
são do género feminino

86%
SATISFAÇÃO
PROFISSIONAL

89%
MAIS PROATIVOS
| ABRAÇAM
NOVOS DESAFIOS

77% Aumentou a sua CONSCIÊNCIA de que a tecnologia pode contribuir para a
resolução de PROBLEMAS SOCIAIS

4

PRÉMIOS E
RECONHECIMENTO
S

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS
O CDI Portugal é Centro Emissor do Diploma de Competências Básicas (DCB)
em Tecnologias da Informação pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Apps for Good Portugal ganha o Prémio UNESCO – Hamdan bin Rashid Al-Maktoum de Boas Práticas e
Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência dos Professores.

2020

CDI Portugal com Selo INCoDe.2030 - Apps for Good (como iniciativa de referências para a EDUCAÇÃO) e
Centro de Cidadania Digital em Valongo (como iniciativa de referência para a INCLUSÃO)

2019

O Apps for Good do CDI Portugal foi o vencedor da sexta edição do prémio AGIR da REN

O CDI Portugal foi uma das 10 instituições finalistas da 10ª Edição do Prémio Manuel António da Mota.

O Apps for Good é considerado uma das práticas inspiradoras para o amanhã do mundo digital

PARCEIROS
CDI Portugal

Apps for Good Portugal

Switch to Innovation

CRIAR SOLUÇÕES DIGITAIS
COMO RESPOSTA AOS 17 OJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

© CDI Portugal

APPS FOR GOOD
O Apps for Good é programa educativo tecnológico, de âmbito internacional, cujo
objetivo é criar uma nova geração de problem solvers e digital makers.
Com uma metodologia pedagógica inovadora de 5 passos, desafia alunos e
professores a conceberem aplicações móveis para resolver problemas reais,
contribuindo para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), culminando
numa competição regional e nacional.
O Apps for Good surgiu como uma resposta para maximizar o nível de engagement
das gerações mais novas, através da combinação de tecnologia e métodos
pedagógicos inovadores implementados no espaço escolar. Através deste modelo de
ensino focado nas competências dos alunos, pretende elevar o espírito empreendedor
dos jovens, levando a uma maior consciencialização social à medida que são
estimulados a apresentar soluções tecnológicas com um propósito – Apps para o bem.
É com base nos pressupostos da inclusão social e digital, que o Apps for Good atua nas
escolas contribuindo para a diminuição do gap digital da nossa sociedade, formação e
educação dos jovens aliada à premissa da motivação na Aprendizagem e para um
mundo mais sustentável.
© CDI Portugal

A Nossa abordagem | Pilares

Tecnologia + Resolução
de problemas + Empreendedorismo
Ensinamos como a tecnologia pode ser
aplicada para resolver um problema,
juntamente com a melhoria da
confiança e das competências dos
jovens na resolução de problemas,
colaboração e comunicação.
Concentramo-nos em tecnologias
relevantes e atualizadas.

Student-driven for good

Transformação da prática
pedagógica de ensino

Ensinamos os jovens a serem cidadãos
ativos e conscientes, contribuindo para
tornar o mundo um lugar melhor.
No curso, os alunos devem ter a
liberdade de escolher os seus próprios
problemas e definir o que é "bom" e
relevante para eles.

Dar oportunidade a todos os jovens de
acederem à tecnologia e adquirirem as
competências para brilharem num
futuro tecnológico – inclusão social e
digital.

Trabalhamos com escolas e apoiamos
professores.

Utilizamos uma pedagogia inovadora,
mas estabelecemos parcerias com
professores para assegurar este
trabalho na sala de aula.
O professor adota um papel de
facilitador, orientando os jovens na
criações dos seus projetos.

© CDI Portugal

Contexto do Mundo Real
Os alunos devem trabalhar num
produto real que resolva um problema
real.
Constroem o seu produto utilizando
processos do mundo real que estejam
atualizados com as abordagens da
indústria, tais como Design Thinking e o
Produto Mínimo Viável.

Ligamos a aprendizagem à indústria
através dos Experts, os nossos
parceiros empresariais e outros
voluntários.

APPS FOR GOOD | INTERNACIONAL
Apps for Good Internacional (Reino Unido, Portugal, Polónia* e outros)
Fazemos parte de uma rede global que começou a dar os seus primeiros passos em 2010 e atualmente já conta
com uma pegada internacional considerável.
2010 - 2020
173272
ALUNOS

2020

6269
PROFESSORES
Alunos
26 097

Professores
1388

4254
ESCOLAS
Escolas
994

1356
EXPERTS
Experts
1.100

*Polónia foi integrada no Apps for Good através do Apps for Good Portugal, que geriu um piloto
que envolveu 4 escolas, 8 professores e 50 alunos
© CDI Portugal

APPS FOR GOOD | PORTUGAL
6 ANOS DE APPS FOR GOOD EM PORTUGAL…
Desde de o Apps for Good surgiu em Portugal, em 2013 que este programa tem crescido gradualmente na
comunidade educativa.

13 080*

1138*

448*

Alunos

Professores

Escolas

+ 1000*
Soluções
Tecnológicas

A nível global, Portugal continua a ser o 2º país com o maior número de participantes no programa Apps for
Good.
30008

*dados cumulativos de 6 anos
© CDI Portugal

6ª Edição
2019/2020

APPS FOR GOOD 2019/2020 | IMPACTO
No ano de 2020, com o encerramento das escolas a março, o Apps for Good continuou a sua jornada de uma forma notável e a
promover a capacidade criativa, inovadora dos jovens, recorrendo à tecnologia como um meio de resolução de problemas em prol de
causas sociais e ambientais.

ESCOLAS | O QUE SE DESTACA NO ANO:
221
ESCOLAS

•
•
•

Aumento significativo das escolas na Madeira, Algarve e Alentejo (»100%)
43% escolas reincidentes (escolas participam pela 2ª vez)
Mais escolas que participam no programa – aumento de 22%

PROFESSORES | O QUE SE DESTACA NO ANO:
525
PROFESSORES

•
•

•

Aumento do número de professores em áreas não-tecnológicas (57%).
Aumento de professores que aplicam o programa num Curriculum de Autonomia e Flexibilidade – 73%
considera a metodologia MUITO UTIL
47% implementa o programa em modo curricular (47%).

ALUNOS | O QUE SE DESTACA NO ANO:
3382
ALUNOS

•
•
•

+ 40% de raparigas envolvidas no programa
Média de idades 16 anos
83% dos alunos mais confiantes e 79% mais resilientes
© CDI Portugal

Sessões com Experts
15 pedidos pelas
escolas

APPS FOR GOOD 2019/2020 | IMPACTO
Professores

+22%
Escolas a participar no programa

95%
Com maior conhecimento das
competências dos alunos

86%
Satisfação Profissional

43%

81%

Competências
Técnicas

Trabalho
Colaborativo

83%

83%

Trabalho em Equipa

Criatividade

Alunos

Escolas a participar
pela 2ª vez

Infográfico 6ª Edição
www.cdi.org.pt/appsforgood2020

82%

43%
Raparigas no programa

73%
Programação / Código

© CDI Portugal

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

FORMAÇÃO DE PROFESSORES - janeiro a março de 2020
•

73,7%
do género feminino

1 Sessão presencial – 15H formação

Porto| Lisboa | Coimbra | Madeira
•

54,4%
de professores não tecnológicos

5 Sessões síncronas – 2H cada sessão

154 professores creditados
“ Os temas abordados constituíram a minha referência em termos de planificação. Os alunos
acham que dominam as tecnologias, efetivamente alguns até dominam, e a participação na
Formação de Professores Apps for Good foi motivante e desafiante para a maioria.”

© CDI Portugal

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

VISITAS ÀS ESCOLAS | Maio e Junho 2020
- às escolas que participam pela 1ª vez no programa
Estas visitas permitem essencialmente adquirir feedback da aplicabilidade da metodologia no terreno, ouvir as
principais dificuldades dos professores e os fatores facilitadores no processo. Possibilita ainda a recolha de
testemunhos dos professores e alunos envolvidos – ação integrada no plano de avaliação de impacto do programa.
VISITA FINAL
28 visitas virtuais
53 professores
208 alunos
Pela 1ª vez, devido à situação de pandemia, a equipa Apps for Good realizou visitas virtuais.
Podemos destacar a forte adesão dos professores e o reforço do trabalho colaborativo entres os professores e
alunos, apesar das limitações impostas pela situação de estado de emergência e, consequentemente,
estabelecerem um ensino exclusivamente à distancia.
“Temos conseguido trabalhar muito bem.
Eles têm estado a fazer os projetos de uma forma mais autónoma”- Professor
© CDI Portugal

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

ENCONTRO VIRTUAL POLÓNIA | 28 maio 2020
Pela 1ª vez, Portugal apoia o desenvolvimento do piloto do Apps for Good na Polónia que envolveu 6 escolas.
12 equipas
8 professores
41 alunos
Este encontro contou com a participação de 12 equipas
de alunos provenientes de 4 escolas Polacas, que foram
avaliados por um grupo de Júris (portugueses e polacos),
através da apresentação dos seus projetos.
Uma Equipa Vencedora, foi selecionada para estar
representada no Evento Final Apps for Good 6ª Edição
Foi possível registar a presença de cerca de 155 pessoas,
entre estudantes, professores, júris e convidados.
© CDI Portugal

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

ENCONTROS REGIONAIS VIRTUAIS | 1 a 3 Julho 2020
Encontro Regional Centro-Sul

2 EVENTOS – Valongo e Oeiras
42 escolas
114 professores
386 alunos
59 júris
90 equipas
20 soluções selecionadas para o Evento Final
Projetos apresentados integram 15 ODS (em 17)
Os alunos identificam problemas da sua comunidade e desenvolvem
projetos (encontram soluções digitais), com base nos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

Encontro Regional Norte

Pela 1ª vez, devido à situação de pandeia, os Encontro Regionais foram realizados num modelo híbrido, recorrendo
à plataforma HOPIN.
O modelo híbrido utilizado pelo Apps for Good foi tido como um exemplo de boas práticas e inovador para outros
eventos aplicados por empresas, associações e organizações em Portugal.
© CDI Portugal
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ENCONTROS REGIONAIS VIRTUAIS | 1 a 3 Julho 2020
ODS 1 -ERRADICAÇÃO DA POBREZA

3,4

ODS 2 -FOME ZERO

2,2

ODS 3 -SAÚDE E BEM-ESTAR

14,6

ODS 4 -EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

16,9

ODS 5 - IGUALDADE DE GÉNERO

89
PROJECTOS

15 ODS

1,1

ODS 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

0,0

ODS 7 - ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS

0,0

ODS 8 - TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO

4,5

ODS 9 - INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

5,6

ODS 10 - REDUZIR AS DESIGUALDADES

7,9

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

10,1

ODS 12 - PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

12,4

ODS 13 - AÇÃO CLIMÁTICA
ODS 14 - PROTEGER A VIDA MARINHA
ODS 15 - PROTEGER A VIDA TERRESTRE
ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

ODS 17 - PARCERIAS PARA A IMPLENTAÇÃO DOS OBJETIVOS
1,1
© CDI Portugal

10,1

2,2
3,4
4,5

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

PITCH ACCELERATOR| 1 a 15 Setembro 2020
4 parceiros
24 colaboradores
110 alunos e professores
“Ver a evolução do trabalho desenvolvido
pelas equipas. Há algumas que dão um
salto impressionante e aprendem a
promover melhor o seu produto.”
O Pitch Accelerator é uma iniciativa promovida pelo Apps for Good em colaboração com os parceiros do programa,
disponível para as equipas finalistas, a fim de preparar os alunos para a sua apresentação final.
Este momento coloca 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.
© CDI Portugal
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EVENTO FINAL | 17 de setembro 2020
Pela 1ª vez, devido à situação de pandeia, o EVENTO FINAL foi realizado num modelo híbrido.
EVENTO FINAL

17 Escolas
23 Professores
79 Alunos
20 Equipas finalistas /Aplicações
19 Elementos do Júri
Projetos apresentados integram 9 ODS (em 17)
No Evento Final, a equipa Apps for Good e o Júri estiveram
pessoalmente na Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto as equipas
de estudantes e professores foram ligados pelo Zoom.
O evento foi transmitido (em direto) no CDI Portugal Facebook. Foi
registada ainda a participação de mais de 150 pessoas, entre cerca de
14 parceiros , escolas, pais e convidados.
© CDI Portugal

Vídeo Evento Final 6ª Edição AQUI

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto

EVENTO FINAL | 17 de setembro 2020
ALUNOS | Qual a maior aprendizagem que levam desta experiência?
"Que há muitos problemas que podiam ter solução se dessemos mais valor a projetos como a Apps for Good“
“Com esta experiência aprendi a ultrapassar problemas e a desenvolver o trabalho tanto individual como em
grupo."
"Trabalho em equipa e outros conhecimentos tecnológicos"
“Ser empreendedor”
“Mais confiança"

“Que eu sou capaz para fazer tudo“

PROFESSORES | O que motiva os professores a participarem neste evento?
“Poder acompanhar a evolução dos jovens no desenvolvimento das suas soluções e apresentações”
“Ser uma experiência que os alunos levam para a vida!”

JURI | O que os motiva a participarem neste evento?
“Os objetivos do programa Apps for Good e o excelente impacto que tem nos alunos, e mesmo na sociedade.”
© CDI Portugal

6ª Edição
2019/2020
IMPACTO | PRINCIPAIS RESULTADOS

APPS FOR GOOD 2019/2020 | IMPACTO
PROFESSORES

ALUNOS
Ao longo de um ano letivo os alunos são desafiados de
desenvolver um produto, a partir das suas próprias
ideias, partilham experiências e a terem contacto com
o mundo real. Estes alunos desenvolveram os seus
projetos e potenciaram também as suas
competências.

Ao longo de um ano letivo implementaram o Apps for
Good, desenvolveram os projetos com os alunos e
potenciaram também as suas competências.
•

86% Mais satisfeitos profissionalmente

•

85% Exploraram novas metodologias de ensino

•

82% Adquiriu novas competências técnicas

•

83% Melhorou as suas competências de trabalho em equipa

•

81% Tem maior confiança em ensinar

•

83% Refere que o programa contribuiu positivamente para

•

81% Tem um maior envolvimento profissional na escola

•

81% Tem um maior trabalho colaborativo com outros professores

amentar a sua criatividade
•

79% Melhorou as suas competências de resolução de

problemas
Os professores revelam indicativos muito favoráveis, sinónimo de que
a participação no programa contribuiu positivamente para o
desenvolvimento de competências digitais nos professores. Em
especial na área associada à promoção de competências digitais
junto dos seus estudantes.

•

78% Melhorou as suas competências de comunicação de ideias

•

73% Melhorou as suas competências de programação

•

83% Aumentou a sua confiança

•

79% Aumentou a sua capacidade da resiliência

© CDI Portugal

APPS FOR GOOD 2019/2020 | IMPACTO
ALUNOS | Relação com a escola

Continua a ser um dos objetivos do Apps for
Good compreender o impacto do programa
no interesse e motivação das raparigas para
projetos ligados à tecnologia

93% Aumentou a sua motivação para as
aprendizagens
74% Melhorou a sua relação com os professores

Como as ALUNAS Apps for Good se relacionam com a
tecnologia:

72% Adotou uma atitude mais positiva em relação à
escola

•

Para além do impacto direto nas competências e na confiança dos
alunos, o Apps for Good também desperta o interesse dos alunos
para diferentes percursos académicos ou profissionais. O contacto
que os alunos têm com a comunidade de Experts é fundamental
para a ligação entre a sala de aula e o mundo real.

•
•

IMPACTO NO SEU FUTURO ACADÉMICO E/ OU PROFISSIONAL
•
•
•
•

76% Tecnologias Digitais e Aplicações
70% Criar o seu próprio negócio
65% Trabalhar numa empresa de tecnologia
64% Trabalhar numa área tecnológica

•

84% Entendem que projetos na área das tecnologias
dirigem-se tanto às raparigas como aos rapazes
73% Sentem-se com capacidade para desenvolverem
projetos ligados à área das tecnologias
72% Entendem que a sua participação no Apps for
Good estimulou o seu interesse pela tecnologia
57% Pensam num futuro académico ou profissional
ligado à área da tecnologia

77%
Aumentou a sua consciência de que a tecnologia pode contribuir para a resolução
de problemas sociais
© CDI Portugal
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NINJAS |ESTUDO DE CASO
Os professores NINJA, são professores Apps for Good, que que já participaram em edições anteriores e mantêm
um forte envolvimento com o programa. Para além disso, são exemplo de boas práticas educativas e têm vindo a
contribuir para a melhoria e desenvolvimento do programa
11 professores NINJAS
1 Encontro Anual NINJAS
1 Candidatura ERAMUS +
1 Livro Digital sobre os Domínios de Autonomia
Curricular (a ser divulgado no próximo ano)
Quais as áreas mais potenciadas pela participação
continuada dos professores NINJA no Apps for Good? *

89% Envolvimento profissional do professor
89% Ensino e aprendizagem
89% Promoção de competências digitais junto dos alunos

“Uma oportunidade de desenvolver novas e relevantes

89% o programa contribuiu para a sua aprendizagem no domínio
da implementação e gestão de projetos

“Muito positiva a colaboração e partilha entre os
professores”

© CDI Portugal
* Com base no Referencial Europeu de Competências Digitais para Educadores – DigCompEdu.

competências de índole pessoal e profissional”

APPS FOR GOOD 2019/2020 | IMPACTO
FELLOWS | ESTUDO DE CASO
Para além dos professores NINJAS, também temos o forte envolvimento de um grupo de ALUNOS que são
os FELLOWS (alunos que já participaram ou no programa e na competição do Apps for Good).
50 FELLOWS
100% efeitos favoráveis do programa nas suas competências de gestão de projetos.
100% efeitos favoráveis do programa nas suas competências de resolução de problemas, nas suas capacidades
de comunicação e de apresentação de ideias, na sua confiança em geral, na sua resiliência e criatividade.

71.4% referem que a participação no programa enquanto fellow, aumentou a sua consciência acerca do valor
das tecnologias para responder a problemas sociais.
Finalmente, verificou-se que 100% mencionam os efeitos favoráveis do programa no desenvolvimento de um
sentido de responsabilidade social.
“Foi o Apps for Good que me motivou a entrar no curso em que estou, por
isso, de uma certa forma, acho que este projeto mudou o meu rumo de vida”
Grau de satisfação para com
o grupo de Fellows: 85.7%
“Querer contribuir de alguma forma para um projeto que me deu tanto”
© CDI Portugal

7ª Edição
2020/2021

APPS FOR GOOD | 2020/2021
APPS FOR GOOD 7ª EDIÇÃO
Em setembro de 2020, foi lançada mais uma edição do Apps for Good. Uma vez que o programa irá decorre durante o ano
lectivo 2020/2021, os dados aqui apresentados, referem-se exclusivamente às atividades desenvolvidas até final do ano 2020,
como tal, não serão apresentados dados de avaliação de impacto mas sim dados de execução do programa até à data que se
refere este relatório.

30008
224
ESCOLAS

570
PROFESSORES

3673
ALUNOS

Cerca de 40 % destas escolas estão a implementar o programa pela 1ª vez escolas
LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DESENVOLVIDA EM PORTUGAL Em setembro de 2020, o Apps for
Good atingiu uma das suas grandes metas: o lançamento da plataforma desenvolvida em Portugal com
a Outsystems.
Registados cerca de 221 escolas, 400 professores e 1500 alunos
© CDI Portugal
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WELCOME SESSION
130 Professores

FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 7ª EDIÇÃO
180 professores inscritos
5 grupos de formação
75 horas de formação
© CDI Portugal

VISITA INICIAL | Nov a Dez 2020
30 escolas
62 professores
270 alunos

APPS FOR GOOD 2019/2020 | Atividades e Impacto
O APP START UP é um evento que promove competências profissionais essenciais de sucesso e é uma oportunidade para os alunos que já
participaram no Apps for Good, apresentaremm as suas ideias a empresas e stakeholders de forma a desenvolverem profissionalmente a sua solução
tecnológica. Com este evento, concretizamos um dos objetivos do App Start Up: acelerar a próxima vaga de transformação digital da economia e da

sociedade em Portugal, a começar pelos mais jovens, criando um novo ecossistema com base nas soluções tecnológicas aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

5 Equipas
10 Alunos
4 Professores
80% correspondeu totalmente às expetativas
100% totalmente satisfeitos

2020
“Contactar com outros alunos de outras escolas e a oportunidade de falarem sobre a
sua solução em outros meios de comunicação”
“A oportunidade de participar num evento destes e chance de divulgar a nossa
aplicação”

“Adorei esta experiência, obrigado por a terem proporcionado e voltava a fazer tudo
© CDI Portugal
de novo. “

SWITCH TO INNOVATION

Um ecossistema digital no Município de Valongo com três ENTIDADES de maneira a que 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!
Para promover junto da população a utilização da tecnologia no desenvolvimento de projetos
sociais que resolvam problemas na sua comunidade.

Esta é uma forma de inclusão social e inovação digital, para além de promover a construção e o
exercício de uma cidadania mais ativa e participativa.

Centro Cidadania Digital

Laboratórios de Aprendizagem
© CDI Portugal

Casa do Conhecimento

OBJETIVOS

CRIANÇAS E JOVENS

01

Trazer projetos digitais que
contribuam para uma escola mais
inovadora e motivante, ao mesmo
tempo que abre perspetivas de
carreira ligadas às TIC.

JOVENS NEET

02

Adequar respostas que capacite as suas
competências digitais, aumentando a
participação cívica, para que possam
descobrir vocações/competências e
definir um plano de vida.

ADULTOS

03

SENIORES

04

Aumentar as competências digitais, de
forma a potencializar as competências
para a empregabilidade,
empreendedorismo, participação cívica
e capacitação para a economia digital.
© CDI Portugal

Aumentar a sua participação cívica,
capacitação para economia digital,
envelhecimento ativo e competências
digitais, promovendo atividades
intergeracionais.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020

1. Sessões de Divulgação

10. Plataforma RECODE

2. Literacia Digital

11. Encontro Regional 6ª Edição Apps for Good

3. CDI Comunidade Senior

12. Laboratório Digital

4. Internet no Dia-a-Dia

13. Transforma TI 3ª Edição

5. CDI Comunidade Radio Zona-Z

14. Atualiza-te 1º Edição

6. Hackear o Futuro

15. Deco Jovem- Net Viva e Segura

7. CDI Comunidade Empregabilidade

16. Workshop de Realidade Virtual

8. Transforma TI 2ª Edição

17. Conversas avulso e Storytelling – Transforma TI

9. Webinar - Usar as tecnologias nos
Laboratórios de aprendizagem

© CDI Portugal

2ªEdição
18. Tecnologia para todos

Beneficiários em 2020

1015 pessoas

BENEFICIÁRIOS | 2020

(beneficiários DIRETOS)
Sénior

2537,5 pessoas

0,6%

Adultos

40,7%

(beneficiários INDIRETOS)

30 Total
(Total de Ações)

331,3h

Jovens

58,2%

Crianças

0,5%

0,0

(Horas de Formação)
© CDI Portugal
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IMPACTO | Jan a Ago 2020

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.

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.
© CDI Portugal

IMPACTO | Jan a Ago 2020

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% melhorou o seu conhecimento na utilização
do computador/telemóvel;
75% aumentou a motivação e consideram importantes estas
aprendizagens para o seu dia-a-dia.
© CDI Portugal

IMPACTO | Jan a Ago 2020

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

100% dos jovens aumentou o seu interesse na participação da
mudança na comunidade;
88% dos jovens aumentou a confiança no desenvolvimento de
uma aplicação.
© CDI Portugal

IMPACTO | Jan a Ago 2020

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.

67% considera os conhecimentos adquiridos importantes para o
seu desenvolvimento pessoal;
50% ainda sente dificuldades na utilização da internet.
© CDI Portugal

IMPACTO | Jan a Ago 2020

PLATAFORMA RECODE
(lançamento em abril de 2020)

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).
247 certificados emitidos;
12 cursos disponibilizados;
39% dos inscritos teve o seu 1º contacto com uma plataforma
online
© CDI Portugal

IMPACTO | Jan a Ago 2020

AVALIAÇÃO GLOBAL

Aprendizagens que os participantes levam desta experiência:

“Que há sempre maneira de fazer mesmo que não pareça (tecnologicamente
falando)”
“Podemos fazer parte de soluções que nem sabíamos que nós próprios conseguíamos
construir.”
“Os temas abordados foram muito interessantes e apelativos ao maior uso das

93% têm interesse em aprender mais sobre as
tecnologias, validando os conhecimentos adquiridos
como importantes para o seu desenvolvimento
pessoal.

tecnologias digitais, o que me vai ajudar nesta fase de possível ensino à distância, a

75% aumento da capacidade de superar desafios e
desenvolver soluções para a sua resolução.

“Todos os problemas têm solução e partilhando os problemas com quem nos rodeia
ajuda a encontrar a solução de forma mais célere.“

nível do currículo e das competências do perfil do aluno.”

© CDI Portugal

IMPACTO | Plataforma RECODE

155 pessoas inscritas

12 cursos disponibilizados

(realizaram 1 ou mais cursos)

1. Hackear o Futuro
2. Introdução ao Mundo Digital

3. Gestão de Projetos e Apps com Impacto
4. Internet Segura

Nº de Cursos realizados por pessoa
1,9%

62%
16,8%

5. Word na Prática
6. Tecnologias para o Futuro
7. Internet no dia a dia (parte I)

7,7%

38%

56,8%

16,8%

8. Internet no dia a dia (parte II)
9. Internet das Coisas (IoT)
10. Excel na Prática

1 curso

11. PowerPoint na Prática
12.Windows na Prática
© CDI Portugal

2 cursos

3 cursos

4 cursos

5 cursos

IMPACTO | Plataforma RECODE

295 certificados emitidos
Percentagem de certificados emitidos por Curso
Internet do dia-a-dia (parte II)

0,3%

Internet do dia-a-dia (parte I)

0,7%

Tecnologias para o Futuro
Word na prática

De abril a dezembro de 2020, os cursos mais realizados
foram o Internet Segura, Gestão de Projetos e Apps de
Impacto, Introdução ao Mundo Digital e Hackear o
Futuro, representando 89% dos certificados

2,0%

emitidos.

7,8%

Internet Segura
Gestão de Projetos e Apps com Impacto
Introdução ao Mundo Digital
Hackear o Futuro

30,5%
21,0%

20,3%
17,3%
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CCDV |IMPACTO 2020
HACKEAR O FUTURO

75% sentem-se motivados na procura de emprego.
73% consideram importantes os conhecimentos adquiridos para a integração no mercado de trabalho

67% considera que este projeto ajudou a ultrapassar as dificuldades relativas à procura de emprego.
55% mostrou interesse em seguir a área das TIC – a nível académica e laboral.
TRANSFORMA TI – 2ª edição

2 equipas
8 individuais
6 aplicações híbridas
funcionais e prontas a serem
disponibilizadas nas lojas online

100% - aumentou o seu interesse na participação da mudança na
comunidade;
100% - aumentou o conhecimento sobre soluções com fins sociais;
88% - aumentou a confiança no desenvolvimento de uma aplicação;
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MUDA NA ESCOLA
O Projeto MUDA na Escola é um programa educativo que pretende contribuir para a inclusão digital de
adultos através de aulas em escolas secundárias, orientadas por jovens alunos voluntários dirigido a
pessoas que não têm interação com o mundo online.
Com base na experiência e impacto social positivo, que o CDI tem vindo a demonstrar, através da
implementação de projetos de inclusão social e digital junto dos públicos-alvo mais vulneráveis, o
movimento MUDA associou-se ao CDI Portugal, para o desenvolvimento desta iniciativa, através da
realização de um projeto piloto.
OBJETIVOS DO PROJETO:
• Ajudar os portugueses a serem mais digitais.
• Aumentar o nº de portugueses com utilização
avançada da internet e reduzir o número de
pessoas que nunca utilizou a internet.
• Incentivar os jovens do ensino secundário a
serem atores relevantes neste processo de
mudança e um elo de ligação à sua comunidade
local.
© CDI Portugal

MUDA NA ESCOLA | IMPACTO
Beneficiários MUDA NA ESCOLA
40 ESCOLAS
152 PROFESSORES
580 JOVENS VOLUNTÁRIOS (alunos do secundário)
616 SENIORES
38,9%

37
Ações de
Sensibilização

4
Ações de Divulgação
do projeto

79

61,1%

Ações de Inclusão
Digital

(envolvendo professores e alunos)

MASCULINO

158

1348

Horas de formação

Beneficiários Diretos

FEMININO

(professores, alunos e seniores)

Os beneficiários do MUDA na Escola (população sénior), em relação ao género, são maioritariamente
mulheres (61,1%). A média de idades dos beneficiários do programa situa-se nos 68 anos. A maioria dos
beneficiários (70,2%) têm escolaridade correspondente ao ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo).
© CDI Portugal

MUDA NA ESCOLA | IMPACTO
Motivação para se envolverem no projeto
78% referem que a principiar
motivação para estarem a participar
neste programa é a vontade de
apreender mais sobre o mundo
digital

Após participarem no projeto…
Perceção de utilidade
85% referem que por terem frequentado as sessões
de capacitação digital, considera que vai utilizar mais a
internet
Grau de importância atribuido à utilização
da internet - ANTES e DEPOIS da sessão

Perfil Tecnológico
Nada Importante

• 67% referiu que “nunca” ou “raramente” utiliza
a internet. Destes, cerca de 58,5% refere que o
principal motivo é essencialmente porque não
sabe utilizar (52,3%) ou não têm internet (6,6%)

Pouco Importante

1,6%
4,1%
3,6%
6,2%

Importante

42%

Muito Importante

• 75% consideram que a utilização da internet no
seu quotidiano é bastante importante.
• 49% dos beneficiários revelam baixo grau de
confiança para a utilização da internet

32,6%
DEPOIS da Sessão

55,2%

39,1%

ANTES da Sessão

Assim, foi possível verificar que o programa MUDA NA ESCOLA
contribuiu para reduzir a população que NUNCA UTILIZOU a internet
e aumentar a população que faz utilização AVANÇADA da internet.
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MUDA NA ESCOLA | IMPACTO
Após participarem no projeto…
Perceção da confiança

Grau de Expetativa vs Satisfação

Grau de Confiança na utilização da internet Antes e depois da sessão

55,2%

59,9%

39,1%

42%

32,6%
37,8%
20,8%

33,7%
15,6%

15,5%

9,8%
6,2%

2,6%
Muito Confiante

Confiante

ANTES da Sessão

Pouco Confiante

3,6%

4,1%

1,6%

Nada Confiante

4*

DEPOIS da Sessão

3*
Grau de Expetativas

É notável o aumento registado ao nível do grau de confiança na
utilização da internet por parte dos beneficiários após a sessão –
aumento de cerca de 70% no grau de confiança
Inicialmente apenas 48% referia ter “confiança” e “muita confiança”
e depois da sessão a percentagem aumento para os 81%
© CDI Portugal

2*

1*

Grau de Satisfação

* Escala de resposta de 1 nada satisfeito a 4 muito satisfeito

94,3% dos beneficiários manifesta-se positivamente
satisfeitos, e as suas expetativas foram amplamente
superadas.

MUDA NA ESCOLA | IMPACTO
FORMADORES | Alunos do Secundário
Os formadores do programa MUDA NA ESCOLA são alunos que frequentam o ensino secundário, que manifestaram interesse em
poder colaborar num projeto de voluntário que visa a partilha de conhecimento ao nível digital junto da população sénior da
comunidade envolvente.
Distribuição dos voluntários
Caracterização dos
Voluntários por Género

A maioria dos alunos voluntários, são do
género feminino (68,5%) e frequentam o
12º ano (62,9%)

por ano de escolaridade
62,9%

31,5%

Feminino
Masculino

68,5%

16,9%

20,2%

Motivos para o envolvimento dos voluntários
Ajudar os outros
Promover a inclusão e coesão social
35,5%

Promover a igualdade

34,7%

Outro

11º ano

12º ano

62,9%

Difundir o acesso ao conhecimento

Promover novas formas de emprego

10º ano

93,5%

Segundo a opinião destes alunos, este projeto é uma mais valia
para si enquanto cidadão porque…
“Transforma os alunos e educa-os a serem melhores cidadãos”.

9,7%

4,0%

74% está totalmente satisfeito por participar
74% refere que correspondeu às expectativas
© CDI Portugal

PRINCIPAIS CONCLUSÕES | CDI PORTUGAL 2020
O impacto de uma organização, não se afere unicamente nos números que este apresenta, mas sim nas mudanças que a sua atividade
pode gerar na vida das pessoas.
Acreditamos que a nossa missão e a forma de atuação do CDI Portugal, contribui vivamente para que estas mudanças ocorram a nível
pessoal, profissional, social e comunitário.

Num ano particularmente desafiante, o CDI deu continuidade à sua missão em Portugal, integrada numa rede internacional e foi
reconhecido como uma iniciativa de referência para a Educação e para a Inclusão, tendo-lhe sido atribuído o Selo INCoDe.2030, e o
Prémio UNESCO - Hamdan bin Rashid Al-Maktoum de Boas Práticas e Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência dos Professores.
Estes reconhecimentos vieram reforçar que estamos no caminho certo, face aos objetivos que nos propomos atingir anualmente.
Recorremos às melhores práticas organizacionais, aprendemos e reorganizamos a nossa forma de atuação para continuar a desenvolver
programas disponíveis a toda a comunidade, com foco nas dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento
sustentável, com forte ligação às ODS (contribuindo para 7 das 17 ODS).
Renovamos e estabelecemos novas parcerias, reforçamos a equipa CDI Portugal, integrando uma nova colaboradora na área de PMO, com
vista a potenciar o trabalho de equipa e reorganização de sistemas internos nas diferentes áreas de atuação e implementação de projetos.
Mais do que nunca, os tempos adversos que atravessamos, evidenciaram as fragilidades existentes na comunidade. Quando passamos a
“funcionar” à distância, uma parte da população não conseguiu acompanhar esta mudança, evidenciando o “gap” digital existente e
colocando muitos portugueses numa situação de exclusão digital, que se sentiu a vários níveis, nomeadamente, ao nível educacional,
profissional e social.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES | CDI PORTUGAL 2020
O CDI Portugal, juntamente com os seus parceiros, alinharam sinergias com vista a colmatar estas necessidades emergentes. Prosseguimos
a implementação dos programas num modelo à distância ou híbrido (as formações, os contactos com as escolas, o contacto com a
comunidade, eventos,…), doamos computadores a jovens alunos e adultos que de outra forma não teriam resposta para acompanharam as
formações e ensino à distância, capacitamos pessoas no acesso às ferramentas digitais do dia-a-dia e desafiamos jovens e adultos a se
tornarem empreendedores através do apoio no desenvolvimento das suas ideias.
Foi considerado prioritário assegurar o acesso da população mais vulnerável, a ferramentas tecnológicas que lhes permitissem continuar a
desenvolver a sua atividade profissional e letiva à distância. Esta readaptação a esta nova realidade foi vista pela CDI como uma
oportunidade para inovar e melhorar a forma como chega aos seus beneficiários. Neste sentido, o CDI lançou novos cursos, na plataforma
Apps for Good (alunos e professores) e plataforma Recode, apostando em iniciativas que permitam que as tecnologias estejam disponíveis
para todos e que ninguém fique excluído.
Conseguimos envolver diferentes faixas etárias nas atividades que foram implementadas, por via dos programas Apps for Good, Switch to
Innovation/CCDV e Muda na Escola. Todas as atividades desenvolvidas no CDI têm o propósito de aproximar as pessoas à tecnologia para
que a usem no seu desenvolvimento pessoal e profissional, com o intuito de responder aos atuais desafios, tornando-as mais envolvidas
na comunidade e reduzindo as assimetrias existentes no acesso e no uso capacitado das tecnologias.
Promovemos competências transversais, como forma de inclusão e inovação social e digital, incentivamos o desenvolvimento do interesse
e conhecimento nas áreas tecnológicas, promovendo a autonomia e o exercício de uma cidadania mais ativa e participativa.
Foi um ano amplamente desafiante, mas acreditamos que podemos fazer melhor e por isso continuamos a procurar respostas adaptadas as
necessidades da população, transformando o conhecimento em competências uteis para o dia a dia das pessoas, tornando-as mais
envolvidas na comunidade e assim cumprir a nossa missão - TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA. Continuamos a acreditar
nas pessoas e no poder transformador da tecnologia. Este é o nosso verdadeiro retorno!

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

