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Em 8 anos de CDI Portugal continuamos firmes na nossa missão: a de
transformar vidas através da Tecnologia. Seja com o Apps for Good – o
programa educativo tecnológico que está a percorrer a sua 8ª Edição – com o
Centro de Cidadania Digital de Valongo e, o mais recente projeto, Switch to
Innovation – o Vale da Vida em Valongo, um espaço para todos aqueles que

queiram apropriar-se das tecnologias e melhorar as suas vidas.

O Apps for Good é um programa internacional que começou em
Londres em 2010 e está em Portugal desde 2014, a convite da
Direção-Geral da Educação. É um programa educativo
tecnológico que desafia alunos do 5º ao 12º anos, e professores de escolas públicas e privadas - , para em equipa, seguindo a
plataforma Apps for Good em Portugal durante um ano letivo,
experienciem o ciclo de desenvolvimento de um produto e criem
aplicações para smartphone ou tablets. Já estamos na 8ª Edição e
continuamos convictos do potencial da tecnologia na
transformação do mundo e das comunidades onde cada um de
nós se insere.

Trata-se de um novo conceito de smartcities, onde as tecnologias
são utilizadas para melhorar a vida das pessoas e das
comunidades. São os próprios cidadãos que se apropriam do
digital, de forma colaborativa e de grande proximidade com o
município, e apresentam projetos criativos com tecnologia, rumo
a uma cidade inteligente e mais humana.

O Switch to Innovation Valongo é o resultado de uma candidatura
nossa realizada ao Portugal Inovação Social, com a Câmara
Municipal de Valongo enquanto investidor social. É uma iniciativa
pioneira que desenvolve um ecossistema digital em Valongo, com
uma rede que integra a Casa do Conhecimento, Escolas e dois
Centros de Cidadania Digital, parceiros da rede social e empresas,
para que todos, sem igual, se apropriem da tecnologia.

UMA MENSAGEM DOS NOSSOS LÍDERES

Rodrigo Baggio | Presidente CDI Portugal e Fundador Recode

Estamos no alvorecer da Quarta Revolução Industrial, onde elementos como inteligência artificial,
internet das coisas, realidade virtual e aumentada ganham cada vez mais utilidade e passam a fazer
parte das rotinas de cidades em todo o mundo. Nesse sentido, é fundamental promover a inclusão
digital, a inovação, a capacitação e a requalificação de jovens, seniores e adultos, fazendo com que a
tecnologia seja uma importante aliada para a transformação social.
Os desafios para alcançar esses objetivos foram intensos em 2021, uma vez que o planeta passa por
grandes mudanças. Mesmo assim, o trabalho incansável do CDI Portugal mostrou que acreditar na
causa vale a pena e que o empoderamento digital é um caminho possível para tornar a sociedade
mais justa e sustentável.
Com tantas iniciativas de sucesso presentes neste relatório, a Recode e o CDI Internacional
celebram o trabalho realizado por toda a equipe e deseja que as boas ideias se espalhem,

multiplicando o impacto positivo e inspirando uma nova geração de “tech changemakers”, agentes
de transformação que vão utilizar a tecnologia para transformar o mundo.
Um abraço!

UMA MENSAGEM DOS NOSSOS LÍDERES

Gostaria de realçar a enorme honra que sinto em poder servir o
CDI Portugal. Rodeado de pessoas que vivem uma missão com
valores, inspiradoras, perseverantes, determinadas, focadas,
próximas de quem precisa, atentas na ajuda, disponíveis no
serviço. Que não tropeçam nos problemas, mas que se
abalançam nas soluções, na rede que montam, que é inclusiva,
participativa.
Que
é…
educativa,
empreendedora,
transformadora. Leiam este relatório e vejam como se constrói
o futuro, numa comunidade que é rede, com todos. É um sinal
de Esperança, já para o presente! For Good…

João Pedro Tavares | Direção

2021 voltou a ser um ano cheio de desafios mas também um ano
de transformação, superação, e acima de tudo, de construção. As
paginas deste relatório estão cheias de exemplos admiráveis que
nos contam histórias individuais, como a do Fábio que encontrou o
seu emprego de sonho depois de participar no Transforma TI ou a
da Albertina e do Frederico, que aplicaram as aprendizagens
obtidas no Centro de Cidadania de Valongo para lançar um e-book.
Foi um ano de crescimento, com o Apps4Good a chegar aos
estabelecimentos prisionais e a plataforma RECODE a disponibilizar
gratuitamente mais formação de qualidade e certificada, tanto em
ferramentas de trabalho diário, como em temas tão atuais como
Realidade Aumentada ou Inteligência Artificial, contribuindo assim
para uma real democratização do acesso à tecnologia e
promovendo a aceleração da transição digital. E foi um ano de
partilha e reflexão, com contributos relevantes para construção de
soluções de futuro, como o Switch to Innovation dedicado à
inovação social com tecnologia, ou o debate com Valerie Hannon e
João Costa sobre a reinvenção das escolas para os desafios atuais.
Tudo isto só é possível devido à rede de parceiros que se revê
nesta missão de transformar vidas e contruir um futuro melhor
com a ajuda da tecnologia. Juntos vamos mais longe, sem duvida!

Margarida Ferreirinha | Direção

UMA MENSAGEM DOS NOSSOS LÍDERES
O ano de 2021 foi, mais uma vez, um ano de resiliência e
adaptação de metodologias. A pandemia que estava para
terminar mas não terminou, o “novo normal” que ainda
não se percebeu qual vai ser, o equilíbrio no regresso ao
“presencial”, que coloca a dúvida sobre qual a adequada
flexibilidade e evolução dos modelos de trabalho e o
desenvolvimento

tecnológico

que

permite

um

conhecimento cada vez mais global, mas que arrisca uma

maior exclusão.

João Baracho | Diretor Executivo
Todos estes fenómenos fizeram a nossa missão ser ainda mais necessária e oportuna: Inovação
Social é agora um tema ainda mais transversal e urgente e a inclusão digital, fundamental, para não
deixar ninguém para trás e para permitir a todos o acesso aos meios tecnológicos mais avançados,
que podem resolver de forma inovadora e criativa os problemas da comunidade.
Apesar das alterações provocadas pela pandemia, aumentámos o numero de beneficiários em todos
os projetos, a competição e a formação de professores do Apps for Good tiveram a maior
participação de sempre e consolidámos o evento final do Apps for Good como ponto de encontro
para o debate da Educação do Futuro. E continuámos a inovar: realizámos a primeira edição do
Switch to Innovation Summit que se constituiu como um dos principais eventos nacionais de
Inovação Social, assumimos a Gestão da Casa do Conhecimento de Valongo, lançámos em
simultâneo em Portugal e Reino Unido o piloto do Apps for Good Alterações Climáticas e
“Wellbeeing” e estendemos o programa aos estabelecimentos prisionais.
Este foi também mais um ano em que o CDI Portugal foi mais do que apenas os seus colaboradores.
Foi um grupo fantástico de pessoas motivadas pela nossa missão que integrou equipas dos nossos
parceiros, professores, governantes, investigadores e voluntários especialistas, e ainda os nossos
colegas do RECODE Brasil e Apps for Good UK.
Dirigir o CDI Portugal continua a ser um desafio fantástico, só possível porque, para além de uma
equipa altamente motivada e profissional, podemos contar com uma Direção e Órgãos Sociais
verdadeiramente comprometidos com a nossa missão.

A promessa continua firme: continuaremos a criar e a inovar, gerando modelos e propostas de
Inovação Social que possam ser fonte de inspiração de novas políticas publicas.

01
JANEIRO
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01 | JANEIRO
Participação da Matilde Buisel – gestora de
projeto do programa Apps for Good – na
«Partilha de Boas Práticas de Projetos»
apoiados pela Direção-Geral da Educação,
sobre a sua experiência no programa Apps
for Good em Portugal. Apresentação
conjunta com testemunho da professora
Fátima Pais e o aluno Bruno Ferreira do
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
(São João da Madeira).

Outsystems é o novo parceiro do Apps
for Good e responsável pelo
desenvolvimento da nova plataforma do
programa.

Lançamento do E-Book – RIO FERREIRA: um
Lugar, uma Ponte - criado pelos seniores
Albertina e Frederico do Centro de
Cidadania Digital em Valongo onde, juntos,
identificaram um problema e perderam o
medo que tinham com as tecnologias.

Capacitação de Professores para Tecnologias
dos Laboratórios de Aprendizagem em
Projetos Colaborativos com as TIC e
Modelação e Impressão 3D, com o
apoio da ANPRI.

02
FEVEREIRO

ÍNICIO

02 | FEVEREIRO
À conversa com Paulo Rocha
Estivemos à conversa com o youtuber Paulo
Rocha que tem o canal #PJSR. O Paulo contou
a sua história para inspirar todos aqueles que
quiseram aprender a ter uma voz nas
plataformas digitais. Neste caso, com o novo
projeto You To Innovation do Switch to
Innovation Valongo | Centro de Cidadania
Digital em Valongo.

João Baracho na SIC Notícias
A opinião de João Baracho – Diretor
Executivo do CDI Portugal – na SIC
Notícias, sobre o regresso às aulas

Cláudia Lima no Evento da WACT
Apresentação de Cláudia Lima no evento da
ONG WACT (We Are Changing Together) que
atua na Educação para a Cidadania Global
através da formação de Changemakers. Com
jovens que estão a criar o seu próprio projeto
de empreendedorismo social.

02 | FEVEREIRO
CDI Portugal na E-Business Talks
Participação de Matilde Buisel e
Priscila Andrade na 10ª Talk da EBusiness Talks da Escola Superior de
Ciências Empresariais do Instituto
Politécnico de Setúbal, a
apresentarem o CDI Portugal e o
programa Apps for Good.
Organização: Rui Alves e Arlindo dias
(docentes ESCE/IPS).

Participação de João Baracho
no IV Fórum da Associação
Portuguesa para a Diversidade
e Inclusão no painel «Da
Transição Digital à Inclusão
Digital: desafios e
oportunidades» partilhando
sobre o Apps for Good Portugal
e o Switch to Innovation
Valongo.

3º Encontro Anual NINJAS!
Ninja é o/a professor/a que já participou
ou participa no Apps for Good e que
domina a sua metodologia. Viajámos
pelo conceito de Costumer Journey
aplicado ao programa com a Expert
Cláudia Domingos.

03
MARÇO
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03 | MARÇO
Formação Professores Apps
for Good 7ª Edição
Mesmo com as novas
experiências que o ensino a
distância acarreta,
continuámos com a Formação
de Professores Apps for Good
7ª Edição.

Workshop de capacitação para a Procura de
Emprego dinamizada pela equipa do CDLS 4G
Valer (Centro Social de Ermesinde) que foram
realizadas no Centro de Cidadania Digital de
Valongo.

6 Sessões de Literacia Digital Online,
com Alexandra Lima do Centro de
Cidadania Digital e em parceria com o
Centro Social de Ermesinde e o Centro
Social e Paroquial de Alfena. Para todos
aqueles que queriam melhorar as suas
noções básicas de tecnologia.

1ª Sessão

2ª Sessão

3ª Sessão

4ª Sessão

5ª Sessão

6ª Sessão

Plataforma Zoom

Internet Segura

Segurança
Social Direta

IEFP Online

Passaporte Qualifica

ePortugal.GOV

03 | MARÇO
Participação da Matilde Buisel, gestora de
projeto do programa Apps for Good
Portugal, na discussão sobre o papel da
mulher no setor tecnológico, sobre quais as
soluções para uma maior inclusão e de que
forma podemos atrair (ainda) mais
mulheres para este setor.

Este debate que se chama «Portugal Digital mais Igual – Iniciativas onde as mulheres já tem
um lugar ativo» foi organizado pelo Programa INCoDe.2030, em parceria com a Comissão para
a Cidadania e a Igualdade de Género, a Estrutura de Missão Portugal Digital e o .PT.

Participação de Cláudia Lima do Centro
de Cidadania Digital na Semana do
Empoderamento Digital para celebrar os
26 anos da ONG Recode da Rede CDI
Global. Esteve à conversa sobre o Switch
to Innovation com Paulo Vetti – ator,
produtor, roteirista e diretor brasileiro,
entre outros convidados.

Lançamento das VOZES RECODE | 16 jovens deram a sua VOZ aos vídeos de suporte dos cursos
disponíveis na plataforma RECODE –
cursos esses que já estão adaptados para o português de Portugal.

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em APP INVENTOR
de 40h, certificado pelo CDI e RECODE.

03 | MARÇO
"É urgente formar não apenas professores e
alunos mas também pais e educadores. Urge ter
coragem política de alterar métodos de avaliação,
currículos e metodologias. Deixem os jovens criar e
inovar. Cabe-nos a nós, mais experientes, falar dos
erros que cometemos e dos sucessos que tivemos
para balancear a sua aprendizagem!"
- artigo na área temática EDUCAÇÃO de João Baracho.
Página 24 .

João Baracho – Diretor-Executivo CDI Portugal

04
ABRIL
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04 | ABRIL

A História do Fábio Lima no Jornal de
Notícias que ficou desempregado
durante a pandemia. Ainda assim,
participou na 2ª Edição do Transforma TI,
iniciativa do Switch to Innovation do
Centro de Cidadania Digital em Valongo e
conseguiu ultrapassar a situação,
encontrando o seu “emprego de sonho”

Formação de Professores no âmbito
dos Laboratórios de Aprendizagem –
Projetos Educativos com App Inventor em parceria com o CFAE Sebastião da
Gama. Switch to Innovation | Centro
de Cidadania Digital em Valongo

Catarina Nabais foi uma das pessoas da Galp que
aceitou o desafio de ser EXPERT no programa Apps
for Good. A Catarina, que acompanhou os jovens
alunos participantes, não tem dúvidas que esta é
uma experiência a repetir.
“Mais do que promover a literacia tecnológica, este
interessante projeto promove o saber fazer e a
criação de ideias para um mundo melhor”, diz
também”

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL de 8h, certificado pelo CDI e
RECODE.

05
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05 | MAIO
Celebrámos 8 anos de Inclusão e Inovação Social e Digital com histórias, com
conversas, com recordações, com sonhos, com pessoas, com transformações!
Ficaram registados em vídeo cada um destes momentos!

Com João Baracho e Equipa CDI Portugal

Com Cláudia Lima e o Switch to Innovation

Meaningful Connections com os Fellows Apps for Good

Com Matilde Buisel e o Apps for Good

Meaningful Connections com a Helena Reis da
2ª Edição do Transforma TI

Meaningful Connections com Seniores

05 | MAIO

Reconstituir a Memória do CDI Portugal com Guilherme
Collares Pereira, Pedro Norton de Matos e Luisa Campos Lopes.

Os novos Desafios da Liderança no Setor da Inovação Social
com Rodrigo Baggio, João Pedro Tavares e Luísa Ribeiro Lopes.

Lançamento Oficial do Manual Digital Apps for Good 1ª Edição
– com Maria João Horta, João Baracho e Professores NINJA.

Uma Mensagem Especial – de Iris Lapinski – Fundadora do
Apps for Good

Uma Mensagem Especial – de Pedro Rebelo de Sousa e Neuza
Pereira de Campos da SRS Advogados.

05 | MAIO
Literacia Digital – Sessões presenciais
Atividade desenvolvida com Cuidadores Informais
para diversificar os seus conhecimentos nas áreas
das TIC, capacitando-os para a utilização de
plataformas online.

Participação da Matilde Buisel na
Conferência Anual Digital Leaders of
Tomorrow 2021 com o Apps for Good no
debate «Acesso à Tecnologia e Profissões»
em conjunto com Women TechMakers,
Meninas.comp (Brasil) e Critical, com
moderação de Isabel Faria (EY).

Participação de João Baracho na Conferência de Alto Nível relativa à Educação Digital - «O
Digital na Educação» - organizada pelo Ministério da Educação em Portugal –
Direção-Geral da Educação.

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em REALIDADE
VIRTUAL de 6h, certificado pelo CDI e
RECODE.

06
JUNHO

ÍNICIO

06 | JUNHO
Fotografias

Fotografias

Em dois dias, a Tecnologia esteve presente em
Valongo e o concelho apresentou projetos,
debateu temas atuais e premiou as melhores
soluções!
A Inovação Social com Tecnologia foi o tema principal e o CDI Portugal, em conjunto com a
Câmara Municipal de Valongo, organizou o evento, tendo este sido palco para apresentação
dos seus projetos:

@TUALIZA-TE | 1ª Edição
Um projeto do Centro de Cidadania Digital para apoiar as micro e pequenas empresas do concelho de
Valongo na expansão do seu negócio para o mundo digital. Capacita jovens desempregados em
Marketing Digital que desenvolvem um projeto em contexto real com estes mesmos comerciantes,
reforçando a sua transformação digital.

Call to Action para os
Participantes do projeto
pelo Presidente Câmara
Municipal Valongo – José
Manuel Ribeiro

Momento Apresentações
dos Jovens

Momento Premiadas –
por João Baracho

06 | JUNHO
Transforma TI | 3ª Edição
Uma aceleradora para que jovens do concelho de Valongo transformem as suas ideias que identificam
problemas sociais em soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. No
final do projeto, as melhores soluções são premiadas pela Câmara Municipal de Valongo.

Demoday com os Jovens
da 3ª Edição e o Júri a
avaliar os trabalhos

Momento Finalistas com
Vereador da Educação,
Orlando Rodrigues

You To Innovation| 1ª Edição
O novo projeto do Switch to Innovation que decorreu no Centro de Cidadania Digital de Valongo para
todos aqueles que quiserem aprenderam a ter uma voz nas plataformas digitais, a fim de
representarem uma mudança positiva na sua comunidade. Aqui, criaram um canal de Youtube e de
Instagram. Vamos poder ver 9 curtas-metragens que abordam um problema social e apresentam uma
solução, criadas e produzidas por cada um destes jovens - os Videomakers do Futuro.

Com Alexandra Lima a moderar as 9 CurtasMetragens dos VideosMakers do Futuro

06 | JUNHO
Encontro Regional Norte Apps for Good | 7ª Edição
O Encontro Regional Norte da 7ª Edição do Apps for Good decorreu no Switch to Innovation Summit
no palco da Inovação Social com Tecnologia. E, pela primeira vez, uma escola do concelho passou do
Encontro Regional para a fase Final da competição.

269

70

31

Alunos

Equipas

Professores

«Woman Power» - Tema de debate
do Encontro Regional que
antecedeu o Momento Premiadas.

Momento Premiadas do
Encontro Regional Norte

06 | JUNHO
Encontro Regional Centro-Sul Apps for Good | 7ª Edição
O Encontro Regional Centro-Sul realizou-se em estúdio com transmissão em direto para a plataforma
Hopin.

85
Equipas de alunos

Participação de João Baracho com
apresentação sobre o Apps for Good no
Encontro Ciência Viva’21, em conjunto com
Luisa Ribeiro Lopes – Coordenadora Geral
do Incode.2030 e Presidente da Associação
.PT e José Vitor Pedroso – Diretor-Geral da
Educação, com moderação de Bernardo
Sousa – Coordenador Executivo dos Eixos 1
e 3 do Incode.2030.

07
JULHO
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07 | JULHO
O Centro de Cidadania Digital em
Valongo abriu portas a crianças e
jovens que participaram no campo
de férias TOK’A MEXER da Câmara
Municipal de Valongo. Foram
dinamizadas várias atividades, desde
o Minecraft à indústria dos jogos.

Matilde Buisel no Muda
num Minuto a falar sobre
o programa Apps for Good.

Reforçámos a parceria com a
Microsoft por mais um ano.

07 | JULHO
Talk em Live sobre a
multiplataforma KOTLIN pelo
parceiro BLISS Applications
do Centro de Cidadania
Digital em Valongo, com
Charles Prado e Guilherme
Delgado.

Participação de João Baracho no evento da
Intercultura AFS Portugal a partilhar as suas
reflexões à luz dos projetos do CDI Portugal –
Switch to Innovation e Apps for Good Portugal –
sobre as competências que identifica de forma
particular na geração jovem atual e que desafios e
oportunidades existem para que sejam
incentivadas.

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em REALIDADE
AUMENTADA de 6h, certificado pelo CDI e
RECODE.

08
AGOSTO

ÍNICIO

08 | AGOSTO

Comunicação das 22 equipas finalistas
durante o mês de agosto. Todas as
soluções tecnológicas foram comunicadas
uma a uma, representando cada um dos
seguintes Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.

09
SETEMBRO

ÍNICIO

09 | SETEMBRO

Cláudia Lima e Matilde Buisel
partilharam com os jovens da Academia
de Ativismo o seu percurso com os
projetos Switch to Innovation e Apps for
Good em Portugal e, com isso,
debateram temas emergentes na nossa
sociedade e refletiram sobre o papel que
cada um de nós pode assumir para
marcar a diferença.

Pitch Accelerator Apps for
Good 7ª Edição
A oportunidade única que as
equipas de alunos finalistas
têm para receberem feedback
construtivo para o seu Pitch no
dia do Evento Final por parte
dos colaboradores
especializados das várias
entidades parceiras do
programa. Parceiros que
participaram: BNP Paribas,
GALP, Microsoft, IBM, DireçãoGeral da Educação, APPI e
Direção-Regional de Educação
dos Açores.

09 | SETEMBRO
Evento Final Apps for Good 7ª Edição na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa
com as 22 soluções tecnológicas. É o término de mais uma edição do programa onde
conhecemos as equipas premiadas!

FOTOREPORTAGEM

MAIS sobre o Evento

09 | SETEMBRO
Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em FERRAMENTAS
DE GESTÃO de 20h, certificado pelo CDI e
RECODE.

CDI Portugal no INSTAGRAM
Decidimos aproveitar os conteúdos do Evento Final
da 7ª Edição do Apps for Good e começarmos o
nosso caminho pela rede social online INSTAGRAM.
www.instagram.com/cdiportugal

10
OUTUBRO

ÍNICIO

10 | OUTUBRO

Primeiro CALL TO ACTION para os/as
Professores/as abraçarem a
8ª Edição do Apps for Good.

Arranque do Transforma TI 2.0
Os jovens que já participaram em alguma edição
da aceleradora Transforma TI, voltaram para a
versão 2.0 para fazerem um plano financeiro e de
comunicação das suas soluções tecnológicas que
desenvolveram.

O Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel Ribeiro,
entregou os prémios às soluções
vencedoras da 3ª Edição do
Transforma TI. O prémio servirá
para os jovens continuarem no
desenvolvimento profissional das
suas soluções.

10 | OUTUBRO
O CDI Portugal com o Apps for Good Portugal
foi um dos 24 projetos premiados da 6ª Edição
do BPI Solidário | Fundação “la Caixa” 2021!
Será mais um reconhecimento e incentivo para
aplicar o programa a Escolas associadas aos
Estabelecimentos Prisionais (EP) para que os
seus alunos desenvolvam soluções tecnológicas
que resolvam problemas sociais.

Lançámos em Português
e em Inglês o
Infográfico da 7ª Edição
do Apps for Good

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em RECURSOS DE
EMPREGABILIDADE de 20h, certificado
pelo CDI e RECODE.

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE em INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL de 20h, certificado pelo CDI e
RECODE.

11
NOVEMBRO

ÍNICIO

11 | NOVEMBRO
Arranque da 4ª Edição do Transforma TI. Recolhemos testemunhos de jovens que participaram
noutras edições e divulgámos junto da comunidade. Com Cláudia Lima e Inês Sousa da equipa do CDI
Portugal a divulgarem o projeto. A aceleradora contará com o apoio da Câmara Municipal de
Valongo, da Bliss Applications e da IBM Portugal.

Lançamento do novo curso Climate Action do
Apps for Good na WebSummit Lisboa com João
Baracho - Diretor-Executivo do CDI Portugal,
Sandra Aparício - Fundação GALP, Luisa Ribeiro
Lopes - Coordenadora Geral do INCoDe.2030 e
Presidente do .PT, Maria João Horta Subdiretora-Geral da Educação da Direção-Geral
da Educação e Andy Brown - CEO da GALP.

Arranque da Formação Professores Apps for
Good 8ª Edição – adaptámos a formação em
6h para conteúdos online e interativos.
Em 8 ano já formámos 1155 professores.

Lançamento do novo curso
na plataforma RECODE MICROSOFT TEAMS e
ONE DRIVE de 20h, certificado pelo CDI e
RECODE.

11 | NOVEMBRO
Artigo da LIDER MAGAZINE sobre as
motivações da equipa do CDI Portugal
para continuarmos no caminho de
mudança no paradigma educacional
com o Apps for Good.

Participação de João Baracho sobre a importância
da segurança no meio digital e como foi a nossa
atuação em tempos de pandemia. Webinar sobre
Cyber Scams em parceria com o Google e a Deco
Proteste para a 3ª e última formação destinada a
Organizações sem fins lucrativos
sobre segurança em TI.

3 Sessões de Formação do novo curso-piloto
Climate Action do Apps for Good aos Professores
e Professores NINJA de 6 escolas que abraçaram
este desafio. Contámos com a participação de
Michelle Maher (Consultora STEM, especialista
em Alterações Climáticas e Educação para o
Desenvolvimento Sustentável), Daniel Nobre
(Design Lead da GALP), João Ribeiro (Innovation
Lead da GALP) e Filipe Moreira (Doutor em
Multimédia na Educação)
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Divulgação dos Relatórios de Impacto e de Atividades do Centro de Cidadania Digital em Valongo.

Impacto

Atividades

Arranque da Formação de Professores no âmbito
dos Laboratórios de Aprendizagem: Abordagem
de conteúdos curriculares com SCRATCH.
Em parceria com o Sebastião da Gama.

O CDI Portugal assume oficialmente a gestão da Casa do Conhecimento em Valongo
no Fórum Cultural Vallis Longus.
É um espaço equipado com tecnologias para envolver e sensibilizar os cidadãos em desafios de
inovação, aprendizagem, criatividade, experimentação tecnológica e conhecimento, dinamizando a
comunidade local para potenciar o desenvolvimento económico, social e o empreendedorismo local.
As “Casas do Conhecimento” representam os canais pelo quais as autarquias e a Universidade do
Minho procuram sensibilizar e envolver o cidadão tendo por base uma rede de pessoas e de recursos
na área das tecnologias, que funcionam como suportes da partilha do conhecimento e da promoção
da inovação.

12
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ÍNICIO
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Participação da Matilde
Buisel no programa Muda
num Minuto a falar sobre o
Apps for Good.

Call to Action para aumentarmos a
nossa rede de Experts Apps for Good
em Climate Action.

Assinatura do compromisso Aliança para a
Igualdade nas TIC no âmbito do programa
Engenheiras Por Um Dia, ao lado de 74
entidades parceiras, 45 escolas básicas e
secundários e 15 instituições de ensino
superior, com Rosa Monteiro, Secretária de
Estado para a Cidadania e a Igualdade.

Formação de Professores no âmbito
dos Laboratórios de Aprendizagem:
Abordagem de conteúdos curriculares
com programação de Robôs. No Centro
de Cidadania Digital em Valongo.
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Infográfico do Centro de
Cidadania Digital
em Valongo (CCDV) 2021

Participação da Matilde Buisel sobre o Apps for Good, no
evento promovido pela AID Global (Ação e Integração
para o Desenvolvimento Global) sobre Projetos de
Educação Digital na Escola, ao lado de outros projetos
implementados em Portugal.

O CDI Portugal, enquanto Centro Emissor
do Diploma de Competências Básicas em
Tecnologias da Informação pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia,
emitiu 44 certificado.

Quisemos deixar uma
Mensagem Especial
no Natal de 2021.

PARCEIROS
CDI Portugal

Apps for Good Portugal
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