RELATÓRIO DE
ATIVIDADES E IMPACTO
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022
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PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
INTRODUÇÃO
➢ Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do programa Switch to Innovation do
Centro de Cidadania Digital de Valongo têm o propósito de aproximar a comunidade à
tecnologia, capacitando as pessoas para tirarem partido das oportunidades criadas pela
economia digital, promovendo a inovação, o empreendedorismo e a qualificação para
que possam encontrar novas e/ou melhores oportunidade de emprego e melhorar a sua
qualidade de vida.

➢ Este relatório pretende sistematizar a avaliação destes projetos e salientar a
importância dos benefícios que a tecnologia, enquanto meio e não fim, pode ter na
qualidade de vida da comunidade, reforçando assim, um dos objetivos principais do CDI
Portugal – “transformar vidas através da tecnologia”.
➢ A realização desta avaliação é de extrema importância para a análise da eficácia dos

projetos e das atividades, pois revela o impacto que têm nas diferentes competências
trabalhadas.
➢ Durante o ano letivo 2021/2022 foram realizados 5 projetos de longa duração, 7
workshops/atividades das quais 6 ações de capacitação de professores, encarregados de
educação, assistentes operacionais e alunos e lançados 9 cursos na Plataforma RECODE.

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
O QUE É?
➢ Um ecossistema digital no Município de Valongo com TRÊS EIXOS DE ATUAÇÃO - Centro de
Cidadania Digital de Valongo, Laboratórios de Aprendizagem e Casa do Conhecimento de Valongo
- de forma a que a tecnologia alcance TODOS. Este programa tem como objetivo a integração e
complementaridade de todos os projetos, com maior potencial de inovação e criatividade e

respostas diferenciadas em função dos destinatários e das necessidades identificadas.
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CENTRO CIDADANIA DIGITAL DE VALONGO

Trata-se de um novo conceito de smart and human cities - 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 apresentam projetos criativos com tecnologia, rumo a cidades mais
inteligentes e humanas.
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LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM

Os 6 agrupamentos de Escolas do Concelho de Valongo tem 28 laboratórios de aprendizagem, salas
equipadas com diversos equipamentos, com o objetivo de tornar as escolas espaços de inovação,
catalisadores do trabalho colaborativo, da criatividade, da autonomia e do espírito crítico.
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CASA DO CONHECIMENTO DE VALONGO

Um espaço físico e virtual, aberto à comunidade para disseminação do conhecimentos que reúne
recursos aliados à vontade de dinamizar a região em torno das tecnologias de informação, do
conhecimento e da inovação.

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
PARA QUEM?

1

CRIANÇAS E JOVENS

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

2

JOVENS NEET

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

Aumentar as competências digitais, de forma a potencializar as competências para a

Empregabilidade, empreendedorismo, participação cívica e capacitação para a economia digital.

4

SENIORES

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

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
ENVOLVER A COMUNIDADE
➢ 3 MEIOS que envolvem a comunidade enquanto agentes de mudança, fomentado a sua
responsabilidade social são:
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PARCEIROS E ENTIDADES DO CONCELHO participam nos diversos projetos/atividades

através da presença de especialistas que dinamizam sessões de diferentes áreas de
expertise.
Este ano contamos com a presença da IBM Portugal, Bliss Applications, DECO JOVEM e o

Centro de Formação do Porto. Presentes nos projetos Transforma TI, Atualiza-te e na
dinamização de sessões de segurança na internet.
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PARTICIPANTES DE EDIÇÕES ANTERIORES desenvolvem e dinamizam atividades junto

de outros jovens. Foi o caso da Maria Vale (2ºEd do Transforma TI e Transforma TI 2.0) que
dinamizou sessões de ciberbullying junto de alunos do 1ºciclo.
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PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO com o Centro de Emprego de Valongo (IEFP), Escola

Profissional de Valongo, CENFIM, ESE Porto, CLDS.

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
METODOLOGIA E TIMELINE
➢ Para a realização da avaliação de impacto, a metodologia utilizada combina a aplicação de
diferentes técnicas, que nos permite identificar as mudanças (positivas ou negativas) geradas nos
participantes:

MÉTODO

INSTRUMENTO

TIMELINE

DESCRIÇÃO
Avaliação do grau de satisfação, interesse e a

Avaliação

pertinência das atividades, a aprendizagem realizada,

final

bem como os aspetos logísticos e de apoio, e o

Quantitativo

Questionários

desempenho dos formadores.

/Qualitativo

semiabertos/mistos

Implementação de um questionário follow-up,
Follow-up

passados 6/7 meses do final dos projetos, para uma

melhor compreensão do impacto nas vidas dos
participantes.

Qualitativo

Observação direta

Avaliação

on-going

Realizado no decorrer dos projetos, seja por
auscultação direta ou mera observação da interação
dos beneficiários ao longo do projeto.
Com o questionário de follow-up poderão ser

Qualitativo

Entrevista

Follow-up

realizadas entrevistas individuais ou de grupo junto dos
participantes para sugestões de melhoria e perceção

do impacto na vidas dos participantes.

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
DESDE 2018…

VISÃO GERAL

abril de 2018 a ago 2022

abril de 2020 a ago 2022

3.189
benificiários diretos

5.865
benificiários diretos

49% 51%

50% 50%

2.209
horas de projeto

1.522
horas de projeto

POPULAÇÃO-ALVO
CRIANÇAS

6%

JOVENS

45%

ADULTOS

47%

SENIORES

2%

POPULAÇÃO-ALVO
CRIANÇAS

9%

JOVENS

38%

ADULTOS

53%

SENIORES

1%

AÇÕES DESENVOLVIDAS
53

desde 2018
25

abr 20 até ao momento

28

24
12

24

15

12

12

5

Workshops/atividades

Projetos/CDI
Comunidades

Eventos

Plataforma Recode Cursos

Capacitação da
comunidade Educatica
(CAE)

PROGRAMA
SWITCH TO INNOVATION
set de 2021 a ago de 2022
VISÃO GERAL

➢ Comparativamente à edição anterior observa-se um aumento de 107% no número de

beneficiários envolvidos nas atividades.

POPULAÇÃO-ALVO

1.495
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

47%

53%

688

CRIANÇAS

10%

JOVENS

24%

ADULTOS

65%

SENIORES

0,3%

HORAS DE PROJETO

A Ç Õ ES D ES EN VO LVI D A S
7

9
6

5
1

Workshops/atividades

Projetos/CDI
Comunidades

Eventos

Plataforma Recode Capacitação da
Cursos
comunidade Educatica
(CAE)

➢ A avaliação é estruturada pelas seguintes fases - planeamento, construção dos instrumentos,
implementação, tratamento de dados e elaboração do relatório final.

➢ Foram recolhidos e sistematizados dados dos diferentes projetos que nos permitem apresentar o
seguintes resultados de impacto com base nos indicadores definidos.

PROJETOS E ATIVIDADES
set de 2021 a ago de 2022

1.

DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TIC

2.

PLATAFORMA RECODE

3.

TRANSFORMA TI 2.0

4.

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI

5.

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE

6.

CINEASTAS 360º

7.

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)

8.

2ºEDIÇÃO SWITCH TO INNOVATION SUMMIT

DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS
BÁSICAS EM TIC
set de 2021 a ago de 2022

O CDI Portugal é Centro Emissor do Diploma de Competências Básicas (DCB) em
Tecnologias da Informação pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Este Diploma é uma certificação formal das competências básicas em TIC acessível a todos
que pretendam ter este reconhecimento (basta realizarem o exame prático* com sucesso).

49

10

desempregados

39

desempregados

Certificados
emitidos

48
Concelho
de Valongo

➢ PARCEIROS

*inscrever no exame

PLATAFORMA RECODE
abr 2020 a ago de 2022

Uma plataforma de e-learning que disponibiliza cursos gratuitos e acessíveis a todos. Os
cursos asseguram a capacitação em competências de empregabilidade, pessoais e digitais,
com vários níveis de dificuldade.

PARTICIPANTES

44%
desempregados

40%
Ensino
superior

36,5
média de
idade

2.800
certificados
80%

emitidos

adultos

55%

45%

24 cursos
adaptados
desde
abril de 2020

➢ PARCEIROS

7.664
Inscritos na
plataforma

PLATAFORMA RECODE
abr de 2020 a ago de 2022

Desde 2020 contamos com a presença de participantes de 45 países - 5 continentes (Europa,
América, Ásia, Oceania e África) - totalizando em 469 inscrições.

220 inscrições de países PALOP desde de
2020.

129

P O R T UG A L

concelho
de
Valongo

688

Lisboa

296

269

232

170

165

Porto

Sintra

Vila Nova de
Gaia

Cascais

Braga

COMO CONHECERAM A PLATAFORMA?

1.

Internet/Pesquisas – 39%

2.

Redes Sociais – 19%

3.

Jornais/Revistas – 17%

4.

Familiares e/ou amigos – 14%

5.

CDI Portugal (site, contacto, projetos…) – 6%

PLATAFORMA RECODE
set de 2021 a ago de 2022

MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS:

72% - Aquisição de conhecimentos

97%

58% - Valorização pessoal

interesse em
fazer
outro curso

54% - Melhoria do desempenho profissional
43% - Promoção das competências
25% - Desempenho de novas funções

Os conteúdos adquiridos são úteis a nível...
74%

83%

70%
considera fácil
a navegação
na plataforma

27%

Pessoal

Profissional

Académico

AVALIAÇÃO DA PLATAFORMA E CURSOS:

A plataforma foi avaliada como MUITO BOA pelos participantes (µ=4,0*)
✓

70% considerou os conteúdos muito bons (aspeto visual 71% e linguagem utilizada 72%);

✓

71% considerou como muito bom as atividades disponibilizadas ao longo dos cursos.

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

PLATAFORMA RECODE
set de 2021 a ago de 2022

4

ASPETOS POSITIVOS DA PLATAFORMA:
1. “Curso prático e sem exigências de marcação de horários específicos.”
2. ”Certificados gratuitos no final de cada curso.”

3. “Uma plataforma excelente, com conteúdos importantes e atuais”
4. “Fácil navegação, linguagem clara e acessível e abordagem de conteúdos diversificados
englobados no grande mundo que a informática é.”

98%
SOBRE OS PARTICIPANTES

✓

satisfação
com
os cursos

88% sente-se mais confiante em relação aos temas apresentados e à aplicação
dos conteúdos;

✓

90% sente-se mais confiante em relação às tecnologias;

✓

97% considera importante a existência deste tipo de cursos.

CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES BUNDLES*
*PACOTES POR ÁREAS DE CONHECIMENTO

➢ Com 24 cursos disponíveis, foram criados os seguintes Bundles:
1. Microsoft - Windows, Excel, PowerPoint, Word, Teams e Onedrive;
2. Desenvolvimento Pessoal – Introdução ao Mundo Digital, Hackear o Futuro,
Empregabilidade, Inteligência Emocional, Gestão e Recursos,
3. Boas práticas e ética na utilização da Internet – Internet Segura, Internet do dia a dia
3. Programação - IoT, App Inventor, Computação em Nuvem, Biotecnologia, DevOps

4. Digital - Redes Sociais, Marketing Digital

PLATAFORMA RECODE
set de 2021 a ago de 2022

1

“posso aumentar meus conhecimentos sabendo utilizar melhor os recursos e
aplicativos da Microsoft”
MICROSOSFT

968 certificados

✓ 32,7 – média de idade

87% útil para a vida profissional

✓ 52% feminino

61% útil para a vida pessoal

✓ 50% ensino superior

32% útil para a vida académica

✓ 53% empregados
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“Maior aquisição de conhecimentos na elaboração de currículo, atitudes e
comportamentos a ter numa futura entrevista de trabalho.”
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

653 certificados

3

✓

36,3 média de idade

•

82% útil para a vida profissional

✓

57% feminino

•

81% útil para a vida pessoal

✓

70% ensino superior

•

32% útil para a vida académica

✓

49% empregados

“Que podemos desenvolver mais competências nos robôs, e quando existe maldade
em comunicação bloquear logo o processador que tem ligação a essa pessoa.“

TECNOLOGIA IMERSIVA

292 certificados

37,9 – média de idade

76% útil para a vida profissional

29% feminino

68% útil para a vida pessoal

53% ensino superior

35% útil para a vida académica

53% empregados

PLATAFORMA RECODE
set de 2021 a ago de 2022
“Desde o primeiro impacto ate ao final, tudo foi gratificante pois de forma simples
deu para aperfeiçoar e melhorar alguns conhecimentos que por vezes estão
adormecidos pelo não uso corrente.”
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BOAS PRÁTICAS E ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DA INTERNET

311 certificados

38,5 – média de idade

70% útil para a vida profissional

39% feminino

87% útil para a vida pessoal

56% ensino superior

25% útil para a vida académica

50% empregados
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“Motivação em despertar o interesse em migrar a minha carreira de TI, virada
agora para a Cloud.”
PROGRAMAÇÃO

489 certificados

34,9 – média de idade

77% útil para a vida profissional

34% feminino

76% útil para a vida pessoal

52% ensino superior

15% útil para a vida académica

53% empregados
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“Como o mundo do marketing é grande e complexo, muito interessante e
desejo aprender mas, para por em prática junto com uma organização.”
DIGITAL

87 certificados

53,8 – média de idade

98% útil para a vida profissional

56% feminino

97% útil para a vida pessoal

58% ensino superior
43% empregados

PLATAFORMA RECODE
set de 2021 a ago de 2022

“Não desistir daquilo em que acreditamos e investir no conhecimento, pois sem ele não existe
desenvolvimento.”

“A motivação que me despertaram, não só no âmbito da Inteligência Emocional, mas
também para me levar a frequentar mais cursos na RECODE.”

“…as ferramentas para lidar com as situações: o curso deu mesmo dicas sobre como lidar com

situações concretas, o que é muito bom pois permite criar uma estrutura interna para extrapolar para
outras situações do dia a dia.”

“Que é importante a existência de empresas que facultem este tipo de aprendizagens e a sua

disponibilização gratuitamente. A possibilidade de aquisição de novos conhecimentos. Pretendo
assistir a mais dos Vossos cursos, dentro da minha disponibilidade temporal.”

TRANSFORMA TI 2.0
out de 2021 a abr de 2022

Projeto que dá continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelos participantes no Transforma
TI. Ao longo das sessões os jovens aprenderam a desenvolver um plano de marketing e
comunicação, um plano financeiro, além de desenvolverem suportes para a sua solução.

8 PARTICIPANTES

63%
Licenciatura

38%
Mestrado

25
50%

50%

média de
idade

Contamos com 4 jovens da 2ºEdição e da 3ºEdição.
CURIOSIDADE: os participantes da 2º edição são todas raparigas!

TRANSFORMA TI 2.0
out de 2021 a abr de 2022

TEMAS ABORDADOS
✓

Plano de Comunicação

✓

Ferramentas e Táticas

✓

Elaboração das campanhas de comunicação

✓

Plano Financeiro

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Satisfação geral com o projeto(µ=4,3*):
✓

67% melhorou a comunicação, o conhecimento sobre social media e a construção

de um plano financeiro e de comunicação
✓

67% satisfação com a adequação dos conteúdos

✓

Todos melhoraram o conhecimento sobre marketing e publicidade

✓

O projeto correspondeu às expectativas iniciais de 67% dos jovens

FACILITADOR
Satisfação geral do Facilitador (µ=4,5*):
✓

Nas dimensões - Comunicação e transmissão de conhecimentos, esclarecimento de
dúvidas e apoio ao longo do projeto – os jovens encontram-se totalmente satisfeitos

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

TRANSFORMA TI 2.0
out de 2021 a abr de 2022

FASES DO PROJETO...
...que os jovens gostaram mais e/ou sentiram maior dificuldade.

“Adequavam-se mais ao meu projeto e
pertinência dos temas”

“Falta de familiarização com os conceitos
e com os procedimentos”.

⁺ Plano financeiro
⁺ Desenvolvimento do plano de comunicação

⁻ Funil de vendas e Customer Journey

⁺ Buyer Personas

⁻ Social Media - criação de stories e presença

67% dos participantes considera os conhecimentos adquiridos importantes para o
seu desenvolvimento profissional, assim como têm interesse em continuar a

trabalhar na sua ideia.

“Não é fácil mudar o mundo!”
“Inovação, criatividade, comunicação e determinação.“
“Aprendi muitas coisas e levo muitos conselhos das aulas e para a minha vida pessoal. Uma das frases que
mais me marcou foi "Na vida nunca perco, senão aprendo", a qual fazia e faz todo o sentido do mundo, pois

mesmo que eu no meu futuro não use o que me foi ensinado nestas sessões aprendi a fazê-lo .”

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI
nov de 2021 a jun de 2022

Este projeto proporciona a possibilidade do contacto com vários especialistas e mentores,
possibilitando-lhes a experiência de empreendedores que concebem, desenvolvem e

apresentam ao mercado um produto tecnológico com um fim social.

EM 4 EDIÇÕES…

73 jovens
participaram no projeto

26 ideias
foram transformadas em soluções

19 raparigas
participaram no projeto

O QUE TE MOTIVOU A
PARTICIPAR?
✓

“O motivo inicial foi claramente o contacto com a programação.”

✓

“Poder experienciar o fluxo completo desde a ideia até ao produto,

definindo os nossos próprios requisitos.“
✓

➢

PARCEIROS

“Sempre quis saber o como funciona a criação de uma aplicação “

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI
nov de 2021 a jun de 2022

19 PARTICIPANTES

47%
desempregados

84%
secundário

24
84%

16%

média de
idade

TEMAS ABORDADOS

1.

Geração de Ideia e Identificação de problemas

2.

Seleção de Problemas e benchmarking

3.

Pesquisa de mercado e produto mínimo viável

4.

Perfil de utilizador

5.

Programação

6.

Modelo de Negócio

7.

Marketing

8.

Comunicação e pitch

Participaram na 4ª edição:
• 9 jovens desempregados.

• 9 jovens estudantes.
• 1 jovem empregado.

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI
nov de 2021 a jun de 2022

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Satisfação geral com o projeto (µ=4,5*):

✓

67% concorda totalmente que aumentou o seu conhecimento sobre a criação de um
produto tecnológico

✓

Todos consideraram que são capazes de desenvolver uma solução tecnológica e
querem continuar a desenvolver a sua ideia

✓

Todos ficaram satisfeitos com os conteúdos apresentados (67% satisfeito e 33%
totalmente satisfeito)

✓

83% considera que o projeto correspondeu às suas expectativas iniciais

FACILITADORES
Satisfação geral com os facilitadores (µ=4,6*)
✓

Os participantes ficaram satisfeitos com o apoio ao longo do projeto (17%
satisfeito e 83% totalmente satisfeito); com a comunicação e transmissão de
conhecimentos (50% satisfeito e 50% totalmente satisfeito) e disponibilidade no
esclarecimento de dúvidas (33% satisfeito e 67% totalmente satisfeito).

Todos os jovens consideraram os conhecimentos adquiridos importantes para o
seu desenvolvimento profissional e pessoal.

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI
nov de 2021 a jun de 2022

➢

Relativamente à melhoria nas diferentes competências desenvolvidas e à tecnologia:
1.

Todos os jovens concordaram que a aquisição de novos conhecimentos tecnológicos
aumentou (67% concorda e 33% concorda totalmente)

2.

83% aumentou o interesse e a autoconfiança na utilização das tecnologias
e melhorou a resiliência

3.

92% melhorou as “soft skills” (trabalho em equipa, resolução de problemas,
comunicação e criatividade)
% DE MELHORIA DE “ SOF T SKILLS”
100%

100%

83%

Trabalho em
Equipa

83%

Resolução de
problemas

Comunicação de
ideias

Criatividade

FASES DO PROJETO…

que os jovens gostaram mais e/ou sentiram maior dificuldade.

“Fases bastante bem estruturadas e com
flexibilidade para a implementação,
permitindo elevada criatividade.”

“A inscrição no TTI foi feita pela experiência e
não por já termos uma ideia que procurávamos
desenvolver pelo que a identificação de uma
ideia relevante e viável logo à partida foi
desafiante.“

⁺ Programação

⁻ Criação de Ideias

⁺ Preparação do Pitch

⁻ Preparação do Pitch

⁺ Criação de Ideias

⁻ Programação

4ª EDIÇÃO TRANSFORMA TI
nov de 2021 a jun de 2022

“O uso da plataforma glide que é muito útil para transformar Google sheets em apps.”
“Como adaptar a comunicação a públicos muito diferentes mantendo uma mensagem clara.”

“Como criar uma ideia e pensar um modelo de negócio. Sem esquecer das outras
aprendizagens tais como criação de pitch, apresentação em palco, plataformas no code.”

”A programação era o meu grande foco para a inscrição neste projeto, no entanto os desafios
da criação de ideias foram muito cativantes, assim como a identificação do problema. A
preparação do pitch em equipa foi algo muito bom, pela aprendizagem e pelo trabalho em
equipa.”

PARA CONSIDERAÇÃO….

•

Será interessante possibilitar futuras oportunidade aos jovens para continuarem a
desenvolver o seu produto mínimo viável (PMV) e apresentarem à comunidade a sua
solução.

•

A presença de especialistas dos parceiros, nomeadamente a IBM e a Bliss
Applications, permitem aos jovens o contacto com metodologias e frameworks
utilizadas na indústria e replicáveis noutros contextos;

•

A experiência desenhada é para que os jovens experienciem e desenvolvam uma
visão global de empreendedores tecnológicos. Neste caminho irão descobrir áreas de
interesse, como a geração de ideias, a programação, os modelos de negócio e a
comunicação.

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

Um projeto que pretende capacitar jovens NEET em ferramentas de Marketing
Digital, com a oportunidade de desenvolver um projeto em contexto real,
atuando em equipas de consultores debatendo ideias e soluções, em conjunto
com os comerciantes para tornarem os seus negócios mais digitais!

EM 2 EDIÇÕES…

38 jovens
participaram no projeto

17 negócios
já foram impactados em soluções

31 raparigas
participaram no projeto

O QUE TE
MOTIVOU A
PARTICIPAR?

✓ “Tenho formação na área de design gráfico por computador, que

considero ser um excelente complemento com os temas do
projeto.”
✓ “Tenho muito interesse nesta área mas procurava mais

conhecimento, aprender a fazer mais com pessoas que

➢

soubessem mais do que eu. Queria muito tentar trabalhar nesta

PARCEIROS

área e por isso, achei que a formação me poderia ajudar. “

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

TEMAS ABORDADOS
1.

Plano de Marketing

2.

Publicidade e Marketing

3.

Design – Comunicação e multimédia

4.

Técnicas de marketing digital e gestão de redes sociais

5.

Publicidade nas Redes Sociais

6.

Tecnologias de fotografia e vídeo

7.

Marketing Digital

8.

Construção de páginas Web

25 PARTICIPANTES

➢ 56% são jovens NDLD*
➢ 16% são jovens à procura do 1º emprego

64%
secundário

28%
DLD*

36,6
20%

*DLD –Desempregado de l onga duração
*NDLD – nã o desempregado de longa duração

80%

média de
idade

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Satisfação geral com o projeto (µ=3,8*):
✓

92% aumentou o conhecimento sobre marketing digital

✓

92% de satisfação com os conteúdos apresentados

✓

85% aumentou o conhecimento sobre gestão de conteúdos digitais

✓

O projeto correspondeu às expectativas iniciais de 69% dos jovens

➢

62% dos participantes está satisfeito com a relação com os comerciantes

➢

77% tem interesse em criar o seu próprio negócio/startup;

54% considera trabalhar na área do marketing digital, sendo que 62% considera
os conhecimentos adquiridos importantes para o seu desenvolvimento
profissional.

CO N H E CI M E N T O S S Ã O I M P O R TA N T E S A N Í VE L

Profissional

23%
62%

Pessoal
Académico

77%

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

FACILITADORES

Satisfação geral com os facilitadores (µ=4,2*)

✓

77% de satisfação com o apoio ao longo do projeto

✓

62% de satisfação com a comunicação e transmissão de conhecimentos e
esclarecimento de dúvidas

➢

Relativamente à melhoria nas diferentes competências desenvolvidas e à tecnologia:
1.

Todos os jovens concordaram que desenvolveram a autoconfiança em relação às

tecnologias (77% concorda e 23% concorda totalmente), assim como adquiriram
novos conhecimentos tecnológicos (69% concorda e 31% concorda totalmente)
2.

92% aumentou o interesse pelas tecnologias

3.

69% aumentou a resiliência

4.

81% de melhoria nas “soft skills” (trabalho em equipa, resolução de problemas,
comunicação e criatividade)

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

FASES DO PROJETO…

…que os jovens gostaram mais e/ou sentiram maior dificuldade.

“Os conteúdos foram bem lecionados, de forma
clara e prática. Aumentei o meu conhecimento
e consegui expandir os meus horizontes em
diferentes vertentes do marketing.”

“… faltaram-me algumas bases, mas tentei
acompanhar o melhor possível, com a ajuda
preciosa dos formadores e os colegas”

⁺ Marketing Digital

⁻ Construção de páginas Web

⁺ Construção de páginas Web

⁻ Marketing Digital

⁺ Publicidade e marketing

⁻ Publicidade nas redes sociais

“O bom relacionamento com os comerciantes ajuda a que o trabalho a realizar seja mais
fácil, intuitivo e prático.”

“Eu não utilizava muito redes sociais e deu para ter a perceção da importância de cada

uma delas e a forma como elas interagem de forma diferente com os seus utilizadores.
Foi gratificante aprender a melhor forma de chegar às pessoas, através de cada uma
delas. Sem dúvida que as redes sociais são os principais impulsionadores das vendas
online.”

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

64%
10 NEGÓCIOS DO COMÉRCIO
secundário

LOCAL

28%
DLD*

40
30%

70%

média de
idade

Em média os comerciantes estão satisfeitos com o projeto e com a relação com os
jovens (µ=4*):
✓ 50% dos comerciantes considera que a informação e o apoio dos jovens foi uma
mais valia para o seu negócio
✓ Todos os comerciantes indicaram que o plano de atividades proposto foi
desenvolvido na sua totalidade - “Sem dúvida. A disponibilidade dos jovens e a

forma como trataram os dados foi magnífica! “
O projeto foi útil para o seu
desenvolvimento profissional?

100%
SIM

“Sempre preocupados com o nosso timing com a nossas necessidades e
com o nosso sucesso. Obrigada foram fantásticos.”
“Melhoraram os meus conhecimentos em marketing e a desenvolver
uma melhor comunicação com o os clientes.”

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

2ª EDIÇÃO @TUALIZA-TE
fev a jun de 2022

PARA CONSIDERAÇÃO….
•

2 jovens foram contratados pelos comerciantes para dar continuidade ao trabalho
iniciado;

•

1 jovem decidiu apostar na continuidade dos seus estudos na universidade em
Marketing;

•

85% dos jovens considerou os temas de Marketing Digital e de Construção de páginas

Web como os temas da sua preferência, seguido da Publicidade e Marketing (75%).

“sinto que estes conhecimentos me deram uma grande base e poderão
ser uma grande ajuda no futuro.”

CINEASTAS 360º
fev a jun 2022

Um projeto piloto com o objetivo de desafiar jovens a olharem criticamente para os
problemas da sua comunidade através do desenvolvimento um mini documentário, através da
utilização de tecnologia de vídeo 360º e realidade virtual.

8 PARTICIPANTES

88%
desempregados

68%
secundário

29,7
50%

TEMAS ABORDADOS
1.

Fotografia: elementos essenciais em vídeo

2.

Conceitos e projetos 360º

3.

Construção da narrativa, argumento e storyboard

4.

Pré-produção

5.

Produção

6.

Montagem e pós-produção

50%

média de
idade

CINEASTAS 360º
fev a jun 2022

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Satisfação geral com o projeto (µ=4,5*):
✓

Os jovens têm interesse em desenvolver o seu conhecimento nesta tecnologia

✓

Todos concordam que aumentaram o seu conhecimento sobre edição de vídeo
(15% concorda e 75% concorda totalmente), assim como sobre gravação de vídeo
e tecnologia 360º (50% concorda e 50% concorda totalmente)

➢

✓

75% de satisfação com os conteúdos apresentados

✓

O projeto correspondeu às expectativas iniciais de todos os jovens.

Relativamente à melhoria nas diferentes competências desenvolvidas e à tecnologia:
1.

Todos os jovens concordaram que a autoconfiança em relação às tecnologias,

assim como o interesse e a aquisição de novos conhecimentos tecnológicos
aumentaram (50% concorda e 50% concorda totalmente)
2.

Todos melhoraram a sua resiliência (50% concorda e 50% concorda totalmente)

3.

Grande melhoria (56%) nas “soft skills” (trabalho em equipa, resolução de
problemas, comunicação e criatividade)

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)

CINEASTAS 360º
fev a jun 2022

FACILITADOR

Satisfação geral com o facilitador (µ=4,7*)
✓

75% ficaram totalmente satisfeitos com a comunicação e o desenvolvimento de
conhecimentos, esclarecimento de dúvidas;

✓

O apoio ao longo do projeto foi a dimensão onde os jovens estão totalmente
satisfeitos (100%).

➢

75% dos jovens concorda que os conhecimentos adquiridos
são importantes para o seu desenvolvimento profissional e
pessoal, enquanto 25% menciona a importância do projeto

para o desenvolvimento académico.

FASES DO PROJETO…

…que os jovens gostaram mais e/ou sentiram maior dificuldade.

“Foi uma experiencia nova em trabalhar
com vídeos 360º e aprender trabalhar
no software”

“Deveríamos ter mais material
para poder filmar mais
facilmente”

⁺ Montagem | Pós-produção

⁻ Produção | Gravação dos vídeos

⁺ Conceito 360º | Exemplos de Vídeos

⁻ Argumento | Desenvolvimento da

⁺ Produção | Gravação dos vídeos

narrativa
⁻ Pré-Produção

CINEASTAS 360º
fev a jun 2022

O QUE TE MOTIVOU
A PARTICIPAR?
✓

“O interesse pela tecnologia de vídeo“.

✓

“A oportunidade de aprender a utilizar esta nova tecnologia.”

✓

“Curiosidade”.

“Aprender uma nova linguagem/técnica recente tem muitos desafios.”
“São precisos mais projetos como este para informar a população e integrar as tecnologias
no dia a dia dos que realmente dela precisam.”

PARA CONSIDERAÇÃO….

•

Aumentar o número de equipamentos disponíveis para o projeto;

•

As tecnologias emergentes estão em crescimento e acreditamos no seu potencial!
Este tipo de tecnologia ajuda no desenvolvimento de diferentes competências como

a empatia e a criatividade, dá a oportunidade de nos colocarmos no lugar do outro e
conhecer realidades diferentes à nossa.

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
set de 2021 a ago de 2022

O Centro de Apoio às Escolas tem como objetivo capacitar a comunidade educativa para
que aproveitem as potencialidades do digital na educação, indo ao encontro das

necessidades e contextos específico das escolas de Valongo.
Promovemos sessões de capacitação para a exploração e uso de tecnologias em
contexto educativo.

DESDE 2020…

231 PROFESSORES
186
8 ações realizadas

29 ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
26
5 sessões realizadas

➢

PARCEIROS

260 ALUNOS
110
3 ações realizadas

53 ASSISTENTES OPERACIONAIS
50
8 sessões realizadas

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM SCRATCH - 17 e 24 de novembro e 15 de dezembro de 2021
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS - 14 de dezembro de 2021 e 11 e 12 de janeiro de 2022

SESSÕES DE CAPACITAÇÃO
✓

Apoio individualizado

✓

Abordagem de conteúdos curriculares com Scratch

✓

Abordagem de conteúdos curriculares com programação de robôs

22 professores
participaram nas sessões de capacitação

10 professores
estiveram presentes em ambas sessões de capacitação

1 professor
esteve presente em ambas sessões de capacitação

Estas sessões de capacitação tiveram origem numa reunião
de trabalho entre o AE de São Lourenço e o CCDV (CDI Portugal).

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM SCRATCH - 17 e 24 de novembro e 15 de dezembro de 2021
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS - 14 de dezembro de 2021 e 11 e 12 de janeiro de 2022

Grupo de Recrutamento
5

4
3

3
2

1

1

1

400 - História 420 - Geografia 520 - Biologia e
Geologia

1

550 Informática

22 PROFESSORES

68%
Licenciatura

16%
Mestrado

54
5%

95%

média de
idade

100 - Educação 110 - 1º Ciclo
Pré-Escolar
do Ensino
Básico

510 - Física e
Química

230 Matemática e
Ciências da
Natureza

500 Matemática

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM SCRATCH - 17 e 24 de novembro e 15 de dezembro de 2021
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS - 14 de dezembro de 2021 e 11 e 12 de janeiro de 2022

AVALIAÇÃO DAS SESSÕES
Os professores ficaram totalmente satisfeitos com a ACD (µ=4,1*):
“Desperta para novas estratégias pedagógicas e dá resposta às necessidades de aprendizagem
no âmbito da tecnologia.”
✓

90% de satisfação com o facilitador (comunicação, atitude, esclarecimento de
dúvidas)

✓

Todos os professores ficaram satisfeitos com a pertinência dos conteúdos (38%

satisfeitos e 63% totalmente satisfeito), assim como com a adequação dos
recursos utilizados (54% satisfeitos e 46%totalmente satisfeitos)
✓

96% de satisfação com a estrutura das ACD

✓

91% de satisfação com o alcance dos objetivos propostos e expectativas iniciais

Recomendaria a ACD?

A ACD** foi útil para o seu
desenvolvimento profissional?

100%

96%

SIM

* Numa escala de 1 a 5 (i nsatisfeito a totalmente satisfeito)
** Açã o de Curta Duração - 6horas de formação

SIM

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM SCRATCH - 17 e 24 de novembro e 15 de dezembro de 2021
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS - 14 de dezembro de 2021 e 11 e 12 de janeiro de 2022

➢

Relativamente à melhoria nas diferentes competências desenvolvidas e à tecnologia:
1.

Todos os professores concordaram que aumentaram o interesse pela tecnologia
(50% concorda e 50% concorda totalmente), assim como melhoraram as
competências tecnológicas (50% concorda e 46% concorda totalmente)

2.

96% aumentou a autoconfiança em relação às tecnologias

3.

71% aumentou a sua resiliência

“ Tomei conhecimento de como ministram robótica fora da escola.”
“Como professora bibliotecária e docente é importante ter algum domínio nestes conteúdos de modo a poder ajudar
os alunos.”

“A robótica é uma área que me suscita curiosidade e interesse.”
“Aprendi a trabalhar com uma linguagem de programação que me permitirá elaborar materiais didáticos
suscetíveis de motivar os meus alunos para aprendizagens mais significativas.”

“Porque acho que todos os professores devem se atualizar e aprender novos recursos que possam promover o sucesso
educativo dos nossos alunos.”

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PROFESSORES
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM SCRATCH - 17 e 24 de novembro e 15 de dezembro de 2021
ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES COM PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS - 14 de dezembro de 2021 e 11 e 12 de janeiro de 2022

PARA CONSIDERAÇÃO….

• A duração desta ACD foi a dimensão avaliada de forma menos positiva (46% ficaram
pouco satisfeitos), facto observado na avaliação - “O tempo foi pouco para explorar o
programa e será necessário treinar mais para me sentir mais confiante” – o que
evidencia

a necessidade de intervenções de follow-up, de forma a que os

professores ganhem confiança na adoção das ferramentas e metodologias - cerca de
50% associou a questão do tempo com a confiança para dinamizar atividades com os
alunos;
• 96% gostaram e consideraram esta ACD útil - “Considero que aprendi a linguagem e
os procedimentos básicos para a criação de materiais ainda que necessite de tempo
para explorar mais todas as potencialidades.”

• Será interessante em próximo plano integrar oficinas de formação para que seja
possível dar continuidade ao trabalho iniciado e assim ajudar a aprofundar os
conhecimentos e a confiança na utilização destas ferramentas pelos professores.

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
9, 16, 23 de fevereiro, 2 de março e 6 de abril de 2022

TEMAS ABORDADOS
✓

Pesquisas Online e Processador de Texto

✓

Utilizar o e-mail e Websites Educativos

✓

Plataformas de Ensino à Distância Parte I

✓

Plataformas de Ensino à Distância Parte II

✓

Plataforma INOVAR e SIGA

29 encarregados de educação
participaram nas sessões de capacitação

17 encarregados de educação

estiveram presentes em mais do que uma sessão de capacitação

3 encarregados de educação
género masculino

10H
Estiveram presentes Encarregados de educação dos

diferentes Agrupamentos de Escola do concelho de
Valongo.

de
capacitação

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
9, 16, 23 de fevereiro, 2 de março e 6 de abril de 2022

29 PARTICIPANTES

48%
Secundário

54%
empregados

44,5
10%

90%

média de
idade

AVALIAÇÃO DAS SESSÕES
Os EE ficaram satisfeitos com as sessões (µ=4,3*):
“Maior conhecimento leva a melhor utilização”

✓

87% de satisfação com o formador (comunicação e esclarecimento de dúvidas)

✓

81% de satisfação com as sessões (duração e temas abordados)

✓

76% consideram que as sessões forma úteis para apoiar os educandos nas
atividades letivas

✓

69% avaliou o grau de conhecimento no final das sessões como bom (40%) ou
muito bom (29%)

A sessão “Utilizar o e-mail e Websites Educativos” foi a melhor avaliada por parte dos EE com uma
média de 4,5 de satisfação.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
9, 16, 23 de fevereiro, 2 de março e 6 de abril de 2022

“…irei com certeza fazer mais cursos/formações.”

“O agrupamento vallis longus com uma plataforma como o inovar faz com que os encarregados de
educação possam estar mais a par do que se passa a nível escolar, com o aluno .”

“Toda a informação que foi disponibilizada nesta sessão foi muito útil para o sucesso do uso e
auxílio dos nossos filhos.”

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
fev 2022

Através de um jogo didático e interativo, os alunos ficaram a conhecer os diferentes
tipos de bullying, o que é a empatia, o controlo de impulsos, a assertividade, a resolução
de problema, o uso excessivo da internet e regras de net-etiqueta.

139 alunos do 1º ciclo
participaram nas sessões de sensibilização

7 sessões
4 decorreram em 2 escolas

7
turmas

5 escolas do AE de São Lourenço
carvalhal, montes da costa, saibreiras, mirante dos sonhos e costa

139 PARTICIPANTES

10
55%

45%

média de
idade

As sessões foram realizadas por Maria Vale, participantes

da 2ª Edição do Transfora TI e foi uma das vencedoras com a
solução #CIBERAMIGO.

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
abril de 2022

Com o objetivo de aumentar os níveis de literacia digital e melhorar as competências
digitais dos assistentes operacionais dos agrupamentos de escolas do concelho de
Valongo, foram dinamizados, durante 4 dias, dois níveis de formação – iniciação e
intermédio.

53 assistentes operacionais
participaram nas sessões de capacitação

7 assistentes operacionais
estiveram presentes em ambos os níveis de capacitação

3 assistentes operacionais
género masculino

TEMAS ABORDADOS
✓

Nível de iniciação: navegação na internet, pesquisas online, e-mail, processador de texto
e redes sociais.

✓

Nível intermédio: plataformas da escola, equipamento disponível na escola e redes

sociais.

Estiveram

presentes

AOs

de

todos

Agrupamentos de Escola do concelho de Valongo.

os

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
abril de 2022

53 PARTICIPANTES

68%
Secundário

23%
3º Ciclo

50
6%

94%

média de
idade

➢ A participação nas sessões de

capacitação ajudou a

melhorar as seguintes

dimensões/competências:

✓

83% crescimento/enriquecimento pessoal

✓

80% convívio e partilha de experiências

✓

70% desenvolvimento de competências para o exercício
da profissão

✓

95% e 100% aquisição de conhecimentos para o nível inicial e intermédio
respetivamente

96% e 100% dos AO’s sentiram-se motivados na
participação das sessões para o nível inicial e

intermédio respetivamente.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
abril de 2022

AVALIAÇÃO DAS SESSÕES

As sessões no geral foram avaliadas de forma positiva em ambos os níveis, mais
especificamente*:
•

Relacionamento

-

o

relacionamento

entre

participantes,

como

entre

participantes/formador (100%)
•

Formador - a comunicação e domínio dos conteúdos (100%) e o acompanhamento

nos exercícios (96% e 95%)
•

Organização - a relevância dos conteúdos (100% e 95%) e o cumprimento do
programa (96% e 89%).

72%
65%

68%
58%
42%
32%

33%
26%
2%

1% 2%
Bom

Muito Bom

Relacionamento

Razoável

Bom

Muito Bom

Competências formador
iniciação

intermédio

*soma final engloba a cotação do bom e muito bom para ambos os níveis

58%
42%

50%
40%

Bom

Muito Bom

8%

Razoável

Organização do curso

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
abril de 2022

Co n t r i b u i ç ã o p o si t i v a p a r a a a t i v i d a d e p r o f i ssi o n a l

iniciação

89%

96%

intermédio

A temática Organização do Curso e Instalações receberam em alguns pontos uma avaliação
menos positiva, tendo sido reforçado nos comentários dos AO’s*.

•

Instalações – qualidade das instalações para o nível iniciação 33% razoável e o nível
intermédio 5% mau e 68% razoável, já para o equipamento técnico disponível o nível
iniciação avaliou 13% mau e 38% razoável, enquanto o nível intermédio 42% razoável

•

Organização – duração do curso 33% no nível iniciação identificou como razoável e
5% e 32% no nível intermédio como mau e razoável respetivamente
55%
33%37%

38%
32%

6% 3%

5%

Mau

35%

29%26%

56%
42%

Razoável

Bom

Muito Bom

Mau

Organização do curso

2%
Razoável

Bom

Instalações
iniciação

intermédio

*soma final engloba a cotação do bom e muito bom para ambos os níveis

Muito Bom

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

CENTRO DE APOIO ÀS ESCOLAS (CAE)
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
abril de 2022

“ … mostrou-nos o quanto estamos vulneráveis cada vez mais com as tecnologias.”
“…foi muito importante para complementar os meus conhecimentos.”
“Estando as escolas cada vez mais digitais em todas as áreas e como trabalho na biblioteca, sinto
necessidade de formação para poder acompanhar cada vez mais e melhor toda a comunidade

escolar.”

PARA CONSIDERAÇÃO….

• A avaliação dos AO’s vai ao encontro com o observado e analisado presencialmente

nas escolas. Após a pandemia, algumas salas do futuro foram encerradas ou
substituídas por salas de aula, tendo equipamentos, nomeadamente robos e
impressoras 3D sido guardados e, por isso não utilizados nestas sessões – “Foi pena na
parte dos equipamentos informáticos e robóticos existentes nas escolas do básico, não
termos explorado mais e aceder aos mesmos.”
•

A duração da formação foi outro ponto mencionado, dada a carga horária e a

importância dos AO’s no terreno, o tempo das sessões foi estipulado para 8h por
nível/localização – “…foi bom mas devia ser mais horas foi muito pouco tempo para se
aprender muitas mais dificuldades que surgem no nosso trabalho.”
• Para futuro queremos dar continuidade ao trabalho iniciado junto destes AO’s e assim
ajudar a melhorar os seus conhecimento e competências.

ACADEMIA CDI COM SAP
março a maio de 2022

Uma academia multi-área com o objetivo de promover o “upskilling” e/ou o “reskilling” de
desempregados de longa duração ou pessoas com deficiência e/ou incapacidade. O projeto

visa a o desenvolvimento das soft skills, competências na área da contabilidade, finanças, e
digitais, e na utilização da aplicação SAP Financeira.
O projeto culminou com o Open Day, com a participação de 9 empresas na apresentação do
pitch dos participantes e na realização de entrevistas individuais.

10 PARTICIPANTES

50%
ensino
superior

40%
secundário

46
20%

➢

80%

187h
formação

média de
idade

PARCEIROS
*50% tinha deficiência e/ou incapacidade.

*4 participantes eram do concelho de Valongo

ACADEMIA CDI COM SAP
março a maio de 2022

TEMAS ABORDADOS

28

✓

Accounting Standardization System

✓

Word processor

✓

Accounts Code and Accounting standards

✓

Spreadsheet

✓

Internet Segura

✓

Financial accounting of small and medium-sized enterprises

✓

How to present yourself/ how to be in a meeting, writing an e-mail

✓

Graphic Presentation Utility

✓

Leadership and teamwork with ethics

✓

SAP Certification (S4F10)

✓

SAP Tips & Tricks

✓

The Job interview

✓

Basics of public speaking

✓

Sessões de mentoria

formadores

8
mentores

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Satisfação geral com o projeto (µ=4,4*):
✓

Todos consideram trabalhar na área da contabilidade/finanças e concordam que os

conhecimentos técnicos – financeiros e contabilísticos - aumentaram
✓

O projeto também ajudou na motivação pessoal e autoconfiança para reintegrar o
mercado de trabalho (63% alguma melhoria e 37% grande melhoria)

✓

O projeto correspondeu às expectativas iniciais de 88% dos participantes, não
obstante todos ficaram satisfeitos com o projeto

ACADEMICA CDI COM SAP
março a maio de 2022

FORMADORES

Satisfação geral com os formadores (µ=4,4*)
✓

81% de satisfação com a estrutura das sessões

✓

79% de satisfação com o alcance dos objetivos propostos e esclarecimento de dúvidas

✓

77% de satisfação com a comunicação e dinamização dos conhecimentos pelos
formadores

✓

➢

72% de satisfação com a duração das sessões

Relativamente à melhoria nas diferentes competências desenvolvidas e à tecnologia:
1.

88% melhorou as competências tecnológicas

2.

75% aumentou o interesse pelas tecnologias, assim como a auto confiança na sua
utilização

3.

Todos os participantes melhoraram a resiliência (25% alguma melhoria e 75%
grande melhoria)

4.

Todos os participantes melhoraram as “soft skills” (trabalho em equipa, resolução
de problemas, comunicação e criatividade)

% DE MELHORIA DE “SOFT SKILLS”

75%
25%

Trabalho em Equipa

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Resolução de problemas Comunicação de ideias
alguma melhoria

grande melhoria

Criatividade

ACADEMIA CDI COM SAP
março a maio de 2022

PERTINÊNCIA DOS TEMAS

“Já tinha conhecimentos
nesta área “

“Dado a temática da formação considero
que estes módulos foram estruturantes
para a mesma.”

PER TI N ÊN CI A DOS TEMA S
mais úteis
1

8

7

7

5

SIM

1

3
4

Considera que o seu conhecimento
aumentou após estas sessões?

88%

1

3

5

menos úteis

4

4

3

2

2

3
3

3

ACADEMIA CDI COM SAP
março a maio de 2022

“Voltar a acreditar que é possível e há ONG’s a trabalhar verdadeiramente para o bem comum
implementando ações a favor de cada pessoa.”

“A maior aprendizagem tem a ver com o SAP, no entanto a maior aprendizagem mesmo foi a
tomada de conhecimento de realidades tão diferentes da minha.”
“Os meus conhecimentos sobre contabilidade, era "esticar" o vencimento até ao final do mês. A
formação aportou conhecimentos de contabilidade aplicados á pratica.”

OPEN DAY

O Open-Day realizou-se a 13 de maio 2022 na Casa do Conhecimento de Valongo, onde se
proporcionou um encontro entre os participantes e 9 potênciais empresas empregadoras Argo Partners, Farfetch, DPD, Randstad, Triangulu, Egor-Norte, REN, Lipor e GI Group – que

assistiram ao pitch dos participantes, realizando depois speed interviews de forma a
promover a aproximação ao mercado de trabalho e aumentar as suas possibilidades de
(re)integração profissional.

➢

Todos os participantes ficaram satisfeito com o evento, desde a organização, à duração

passando pelo momento de entrevistas com as empresas.
totalmente satisfeito).

(50% satisfeito e 50%

ACADEMICA CDI COM SAP
março a maio de 2022

O QUE É QUE MAIS GOSTARAM…
“A possibilidade de ser entrevistado, por várias empresas.”
“Da capacidade de transparecer o trabalho globalmente. “

PARA CONSIDERAÇÃO….
• Numa próxima edição é de repensar as sessões à distância e realizá-las em formato
presencial;
• Considerar alguns ajustes aos conteúdos bem como a distribuição das diferentes
cargas horárias.

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

A 2ª Edição do Switch to Innovation Summit deu palco a projetos que ligam a
tecnologia à sustentabilidade, à inclusão, à educação e à humanização em vários
painéis, apresentações e flash interviews em 3 dias.

EM 3 DIAS DE SUMMIT CONTAMOS COM:

+ 120
ORADORES

+ 60
PROJETOS

+261
PESSOAS
PRESENCIAIS

1 009
VISUALIZAÇÕES
NO YOUTUBE

FOTOGRAFIAS 2ºEDIÇÃO

3 320
VISUALIZAÇÕES

Ver Aqui!

NO SIITE

DESTAQUES
Pela primeira vez realizou-se um painel internacional para

➢

PARCEIROS

perceber como avançamos para um terceiro setor digital.

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

PARTICIPANTES

29 de junho

144
presentes

49%

51%

Ver Aqui!

30 de junho

89
presentes

26%
Ver Aqui!

1 de julho

46
presentes
durante a manhã

41%

59%

Ao longo da tarde - ARRANQUE DO ENCONTRO
REGIONAL NORTE | 8ªEdição do Apps for Good |

+189 pessoas.

Ver Aqui!

74%

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

REDES SOCIAIS

@Switchtoinnovationsummit

@Switchtoinnovationsummit

29 de junho

✓

480 visualizações

✓

90 publicações

✓

25 504 Pessoas alcançadas

✓

2 527 gostos e reações

✓

232 comentários

✓

231 partilhas

Melhor Publicação Painel

30 de junho

✓

214 visualizações

1 de julho

✓

288 visualizações

✓
✓
✓

4478 pessoas alcançadas
270 reações
365 cliques

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

AVALIAÇÃO DO EVENTO

✓ 98% ficou satisfeito com a organização do evento

✓ 93% ficou satisfeito com o espaço, duração e o horário
✓ 95% ficou satisfeito com o evento no geral
✓ 85% ficou satisfeito com o acolhimento/apoio prestado durante o evento
*mais de 60% de satisfação provém de participantes do género feminino.

“O evento é muito enriquecedor, dando a conhecer vários projetos desenvolvidos no âmbito social no

concelho de Valongo. Este evento serve a população de forma a conhecer iniciativas que estão ao seu
dispor e a despoletar novas ideias.”
“O evento tem um forte impacto visual, muito bem conseguido a nível de informação e comunicação e
de gestão do evento em si.“
“Muito importante devido á evolução constante na era digital ajudando e estar sempre atualizado.
Porque o digital é um mundo.”

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

PROJETOS CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL

➢

Neste evento foram também apresentados os projetos finais do @tualiza-te, Transforma
TI e Cineastas 360º do CCDV. e realizado o Encontro Regional Norte da 8ª Edição do Apps
for Good.

4º EDIÇÃO TRANSFORMA TI – DEMO DAY
No evento final os jovens apresentaram as suas
soluções num pitch de 3 minutos a um painel de júri
constituído por uma equipa multidisciplinar de
especialistas. No final foram premiadas as 6 melhores

soluções tecnológicas pela Câmara Municipal de
Valongo:
1.

José Miguel Rocha - Aprender em Companhia

2.

Eduardo Carneiro e Silvia Rocha - Fénix

3.

Vera Mendes - EncontraPata

4.

Bernardo Cardoso - Manual Digital

5.

Ricardo Sousa - New Hikes

6.

Henrique Cunha - Green Trash

ASSISTIR ÀOS PITCHS
Solução vencedora – “Aprender em Companhia” de
José Miguel Rocha

ASSISTIR À
ENTREGA DE
PRÉMIOS

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

FINAL 1º EDIÇÃO CINEASTAS 360º
No evento final os jovens apresentaram 4 minidocumentários representativos de um tema à sua
escolha:
1.

A história: Sanatório de Valongo

2.

As Estrelas de Susão

3.

Entre Cores

4.

Pequenos negócios grandes histórias

ASSISTIR
ÀS
APRESENTAÇÕES
Telmo Moura realizador “As Estrelas
de Susão”

ENCONTRO REGIONAL NORTE - 8º EDIÇÃO APPS FOR GOOD
Valongo foi pela quinta vez consecutiva palco do
Encontro Regional Norte do programa educativo
tecnológico Apps for Good, onde equipas de alunos
da região norte do país apresentaram a sua solução
tecnológica. Deste encontro foram selecionadas 11

equipas finalistas.
✓

20 Escolas

✓

141 alunos

✓

48 professores

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

FINAL 2º EDIÇÃO @TUALIZA-TE
No evento do final os jovens apresentaram os
trabalhos

de

projeto que

desenvolveram em

conjunto com os comerciantes no Marketplace,

sendo depois avaliados por um painel de júri
composto por parceiros do projeto. O melhor grupo e
projeto foram premiados.

ASSISTIR À
ENTREGA DE
PRÉMIOS

Equipa vencedora “Market Force”

Negócios presentes na 2º Edição do @tualiza.te:
1. Padaria Lino
2. Food Colours
3. Clinica Médica Dentária S. Salvador

4. Academia de Estudos Sapiência
5. Caco o Original
6. CostaPhones

7. Moderna - decorações
8. Dropslandia
9. Fração exata e Bar Villa

MarketPlace 2ºed Atualiza-te

SWITCH TO INNOVATION SUMMIT
29 de junho a 1 de julho de 2022

PARA CONSIDERAÇÃO….
• Aumentar a visibilidade do evento na comunidade local – foi assinalado por
diversos participantes que a adesão da comunidade poderia ser maior;
• A refletir sobre a possibilidade do evento ser transmitido online – permitindo
a outros públicos acompanharem os temas do seu interesse;
• A reduzir o número de dias de realização do evento, de 3 para 2,
condensando mais a programação de forma a que as pessoas possam assistir

e conciliar com a as agendas profissionais;
• Realizar workshops abertos para toda a comunidade.

"Um evento de excelência, que permitiu contactar com projetos onde a
criatividade, a inovação e as tecnologias são uma premissa. Uma abordagem
atual, pertinente, transversal, em diferentes formatos, num bom espaço
polivalente, onde se promovem as tecnologias ao serviço das empresas, do
ensino, de organizações, em benefício de uma sociedade melhor, mais
sustentável e mais inclusiva. Uma mais valia para o nosso concelho. Proposta

de melhoria: LIVE Sessions para todos os painéis. Parabéns a todos os
promotores e organizadores!"

SWITCH TO INNOVATION
EM RESUMO
no ano 2022/23…

➢

Verificamos os seguintes resultados:
✓ 98% melhorou as competências tecnológicas
✓ 96% aumentou a autoconfiança na utilização de tecnologias
✓ 94% aumentou o interesse pelas tecnologias
✓ 96% de aumento na literacia digital
✓ 83% melhorou as soft skills (trabalho em equipa, comunicação, resolução de problemas e

criatividade)
✓ 77% aumentou a resiliência

90%

98%

✓ satisfação com os projetos

✓satisfação com o acompanhamento ao longo dos projetos e

recomendaria os projetos do CCDV

➢

Os conhecimentos adquiridos foram considerados importantes para o:

✓desenvolvimento profissional
63%
29%
✓desenvolvimento pessoal

TODOS OS PARTICIPANTES consideraram que a participação nos projetos e/ou
atividades contribuiu para o aumento da sua consciência de como a tecnologia
pode contribuir para a resolução de problemas sociais.

FOLLOW-UP
até 7 meses após o término dos projetos

ACADEMIA CDI COM SAP
• 4 participantes encontram-se empregado ou continuaram a apostar no seu
desenvolvimento

• 20% taxa de desistência

TRANSFORMA TI 2.0
•

1 jovem está a desenvolver o seu negócio/start up

•

1 jovem está a desenvolver a sua solução na tese de doutoramento

•

50% taxa de desistência

CINEATAS 360º

•

3 jovens começaram a trabalhar ou continuaram a apostar no seu desenvolvimento

•

13% taxa de desistência

YOU TO INNOVATION
•

2 jovens continuaram a participar em projetos/ações do CDI;

•

A alimentação constante com conteúdos apelativos é um desafio para os jovens.

•

4 participantes encontram-se empregado ou continuaram a apostar no seu
desenvolvimento

“Conheci boas pessoas que ajudaram a tornar o projeto mais interessante. O
facto de termos podido ajudar duas causas animais foi maravilhoso.”

FOLLOW-UP
até 7 meses após o término dos projetos

@TUALIZA-TE
•

18 jovens começaram a trabalhar ou continuaram a apostar no seu
desenvolvimento

•

2 jovens ficaram a trabalhar diretamente com os comerciantes

•

11% taxa de desistência “Tudo o que se passou com a Dona da Tangilina, adorei trabalhar
com ela, notasse que ela esta aberta para este mundo das

tecnologias.”

TRANSFORMA TI
•

22 jovens começaram a trabalhar ou continuaram a apostar no seu

desenvolvimento
•

45% taxa de desistência

•

De todas a edições são 7 os jovens que continuaram o trabalho iniciado no
projeto.
“Adorei participar no transforma TI, além de aprender mais coisas sobre programação,
design, e tudo o que se passa antes do inicio de um projeto, conheci pessoas muito fixes

que espero manter o contato e ter mais momentos daqueles. Achei também que o
momento final o tão temido pitch foi uma das melhores experiencias que já tive porque
depois encaramos qualquer apresentação com um "Já estive pior“”.

✓ 50% dos jovens considera que o projeto onde participou influenciou a sua situação
escolar/profissional atual
✓ 83% considera que os conteúdos dos projetos foram relevantes para a tua vida pessoal e/ou
profissional
✓ 50% dos jovens coloca em prática entre 25% a 50% dos conhecimentos aprendidos

TODOS os jovens sentem-se satisfeitos com o acompanhamento
prestado pela equipa do CDI Portugal ao longo do projeto e voltariam a
participar nos projetos

SWITCH TO INNOVATION
CONCLUSÕES FINAIS
• Com a expansão do conceito de cidadania e inovação social e digital, o Switch to Innovation
permite colocar em prática um conjunto de iniciativas e projetos que potenciam a
capacitação da população de Valongo, com o objetivo de a tornar mais social, qualificada e
digitalmente mais integrada.
• Acreditamos no potencial das “smart and human cities” em que as próprias pessoas são
agentes de mudança da sua comunidade e aproveitam os benefícios da tecnologia para a
melhoria dos seus contextos pessoais. Criamos oportunidades de aprendizagens significativas

e contextualizadas de forma a que se apropriem dos conhecimentos com utilidade no seu
dia-a-dia. Queremos que se tornem mais independentes no acesso à informação,
mais integradas e ativas, aumentando as suas oportunidades de empregabilidade e
contribuindo assim para a melhoria da sua qualidade de vida.

➢ Esta é a missão do CDI Portugal e do Programa Switch to Innovation do Centro de Cidadania
Digital de Valongo que, com o apoio da Câmara Municipal de Valongo e dos demais
stakeholders, está a crescer e a envolver cada vez mais a comunidade na inovação social e
digital.

“If you think education is expensive, try ignorance”
Derek Bok
Presidente da Universidade de Harvard, 1971-1991

PARCEIROS

INVESTIDOR SOCIAL

ENTIDADES

PROMOTOR

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES E IMPACTO
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022
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