
 

 

Informação à Imprensa, 8 de Setembro de 2015 

 

Iniciativa do CDI vai realizar-se pela primeira vez no nosso País 

 

1ª Final “Apps for Good” em Portugal 

11 Setembro às 15h00 na Fundação Calouste Gulbenkian 

 

O piloto CDI Apps for Good chega ao fim, com a realização do Evento Final na Fundação 

Calouste Gulbenkian, no próximo dia 11 de Setembro pelas 15h, onde as melhores aplicações 

concebidas pelos alunos entre os 10 e os 18 anos vão ser mostradas ao público e colocadas 

em competição.  

 

Os principais objetivos do Apps for Good são estimular e capacitar jovens a perceberem e 

aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o mundo e, em particular, as 

comunidades nas quais se inserem. Depois do sucesso alcançado no Reino Unido, onde este 

programa teve origem, chegou a Portugal em Janeiro de 2015 a convite da Direção-Geral de 

Educação, num projeto conjunto do CDI Portugal e do Apps for Good do Reino Unido.  

 

O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que 

conceberam um total de 56 aplicações. Em todo o Mundo este programa já inspira cerca de 23 

mil alunos de 680 escolas do Reino Unido, Espanha, EUA e Portugal.  

 

Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta iniciativa “contribui para uma 

alteração dos modelos educativos atuais no sentido de promover a criação de uma 

consciência de cidadania ativa e responsabilidade social desde a juventude. Para além 

disso, este projeto contribui igualmente para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas 

tecnológicas, motivando as crianças para uma aprendizagem partilhada que reduza a 



 

desmotivação pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais 

de iniciativa e criatividade fundamentais num Mundo em permanente evolução.” 

 

Segundo o Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, João 

Carlos Sousa, “o Projeto Apps For Good apresenta um conjunto de caraterísticas inovadoras que 

se revelam particularmente pertinentes no contexto atual, o que explica os excelentes resultados 

obtidos no piloto”. 

Simultaneamente, profissionais do setor tecnológico bem como professores realçam o “gap” de 

novas competências que precisam de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os 

futuros desafios profissionais do século XXI. O envolvimento da Microsoft Portugal neste projeto 

e no apoio ao CDI é fundamental. “A Microsoft Portugal preocupa-se com esta questão e tem 

investido fortemente na formação das gerações mais novas. São elas o nosso futuro e motor de 

crescimento do País, e por isso não hesitámos em apoiar este projecto piloto que superou as 

expectativas e foi claramente um sucesso. Parabéns ao CDI pela excelente iniciativa”, afirma 

João Couto, Diretor Geral da Microsoft Portugal.  

 

Apps for Good – Um projeto apoiado por parceiros notáveis - Em Portugal este projeto só 

foi possível com o apoio da Direção Geral da Educação, contando com a Fundação Calouste 

Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A Associação Nacional 

de Professores de Informática (ANPRI) e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das 

Comunicações (APDC) acompanham o projeto como parceiros Institucionais garantindo a 

ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos principais parceiros do CDI 

Portugal associou-se ainda à realização dos eventos. 

 

Programa Do Evento 

 

15h15: Marketplace – Exposição Pública das Aplicações 

16h00: Sessão de Encerramento  

            Apresentação do Relatório de Impacto  

            Entrega de Prémios 

            Anúncio Apps for Good 2015/2016 

 17h30: Fecho e Café  

 

 

Mais Informações: 

 CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org 
 CDI Portugal: www.cdi.org.pt 
 Facebook CDI Portugal: www.facebook.com/cdiportugal 
 
 

http://www.appsforgood.org/
http://www.cdi.org.pt/
http://www.facebook.com/cdiportugal


 

Sobre o Apps for Good 

O Apps for Good é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido que iniciou em 2010. Para 

além de desbloquear o talento dos jovens através de programas de aprendizagem criativa que permitem 

aos alunos a utilização das novas tecnologias para projetar e fabricar produtos que podem fazer a diferença 

para a sua comunidade, o Apps for Good tem parcerias com mais de 470 escolas e 23 mil estudantes de 

todo o Reino Unido. Para 2014/15 pretende-se atingir o número de mil centros e 50 mil estudantes. Em 

2013 ganhou o prémio Mundial da Google para a melhor aplicação social.  

 

Sobre o CDI Portugal 

O CDI é uma organização não-governamental fundada no Brasil, em 1995, por Rodrigo Baggio com a 

missão de mobilizar pessoas e transformar comunidades através das Tecnologias de Informação e 

Comunicação para uma maior cidadania e qualidade de vida. Em 2013 é fundado o CDI Portugal, com uma 

metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de inclusão e inovação social através da utilização da 

tecnologia. Em Portugal o CDI conta com parceiros como a Microsoft, Fundação PT, Fundação EDP, PWC, 

Egon Zehnder e SRS Advogados. 

 

Sobre a Microsoft 

Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq "MSFT") é líder mundial em software, serviços, dispositivos e 

soluções para ajudar as pessoas e empresas a alcançarem todo o seu potencial. 

 

Sobre a Fundação EDP 

A Fundação EDP é uma instituição de direito privado orientada para o desenvolvimento de iniciativas de 

natureza social, cultural e de educação científica. Sendo um dos principais investidores sociais em Portugal, 

a Fundação EDP promove e apoia programas focados no empreendedorismo social e na cidadania ativa e 

solidária, com potencial de transformação social. 

 

 



 

Oradores: 

 

 

 

João Baracho, Diretor Executivo CDI Portugal  

 

Iniciou a sua carreira profissional como Oficial da Marinha Mercante. Após este 

período, transitou para a área de gestão, tendo sido Administrador de empresas 

nacionais a operar na área das tecnologias, de que são exemplo a Datacomp, a Digidoc 

e a Megamedia.  

Foi ainda responsável nacional por unidades de negócio de multinacionais, como a 

Siemens e a Compaq, e durante 12 anos integrou os quadros da Portugal Telecom, 

onde foi inclusive Diretor de Vendas na área da Administração Pública. Atualmente, 

soma ao seu percurso profissional o cargo de assessor de Direção da ACEPI- 

Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa - e de coordenador do PME 

Digital - um programa do Ministério da Economia promovido pelo IAPMEI e ACEPI com 

a responsabilidade de promover a adoção da Economia Digital pelas PME’s. 

Iris Lapinski, Fundadora & co-CEO 

 

A partir de 2009, geriu os estudos de mercado que culminaram na criação do Apps For 

Good. Em 2012, o jornal Observer e a Nesta (uma organização sem fins lucrativos) 

nomearam a Iris como um das “50 novas radicais britânicas” pelo seu trabalho no Apps 

For Good.  

Iris possui uma experiência profissional em media digital comercial, em consultoria 

especializada em telecomunicações assim como no planeamento e direção de 

projectos estratégicos, particularmente na África subsariana e Médio Oriente com a 

OVUM. Frequentou o curso de engenharia eletrónica, licenciando-se depois na 

Alemanha em estudos culturais. Posteriormente, obteve o grau de mestre em Direitos 

Humanos, com distinção, na London School of Economics. 

José Vitor Pedroso, Diretor Geral da Educação 

 

Atual Diretor Geral da Educação. Nos últimos anos coordenou a ERTE (Equipa de 

Recursos e Tecnologias Educativas) e a ECRIE (Equipa Computadores, Redes e 

Internet na Escola) na Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Escolar. É o 

grande impulsionador Apps for Good em Portugal. 

Isabel Mota, Administradora Fundação Calouste Gulbenkian 

 

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian (2014-

2019) e membro do Comité de Supervisão da Partex Oil and Gas (Holdings) 

Corporation. É Conselheira do Conselho Económico e Social – Portugal (desde 2010) 

e membro do Comité de Especialistas do Ministério do Desenvolvimento Regional 

(2013). É também membro do Conselho Consultivo para a Economia da Defesa (2014). 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rodrigo Baggio, Fundador CDI 

 

É o fundador do CDI. Em 1995 Rodrigo Baggio era um consultor de Tecnologias de 

Informação, no Rio de Janeiro. Tinha o sonho de ajudar crianças carenciadas 

recorrendo aos computadores, pondo-os a discutir sobre a sua realidade envolvente e 

a resolver os seus problemas. Do sonho passou à ação. Fundou o Comité para a 

Democratização das Tecnologias de Informação, presentemente CDI, e abriu a 

primeira escola de inclusão pelas TI´s.  

O Fórum Mundo Económico, considerou Rodrigo como um dos 100 lideres do futuro e 

a revista Time, como um dos 50 lideres Sul-Americanos que fará a diferença no seculo 

XXI. Como membro fundador, Rodrigo é porta-voz do CDI global e do Apps For Good. 

Joao Couto, Diretor Geral da Microsoft  

 

É o Diretor Geral da Microsoft em Portugal. A Microsoft faz parte dos parceiros 

fundadores do Apps for Good.  

Durante 4 anos foi membro do conselho de administração e CFO da Vodafone. Chegou 

ainda a presidir a ALPITREL, Associação Portuguesa de Operadores de 

Telecomunicações.   

Rogério Carapuça – Presidente APDC  

 

É o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. 

Durante 10 anos acumulou funções de Presidente do Conselho de Administração e 

Presidente Executivo da Novabase.  

João Correia de Freitas, Presidente EDUCOM 

Presidente da Educom – Associação Portuguesa de Telemática Educativa (APTE). 

Professor auxiliar na Faculdade de Ciências Técnicas, sendo o e-learning e a 

Tecnologia Educativa as suas áreas de intervenção. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Ledesma, Presidente da Associação Nacional de Professores de 

Informática (ANPRI) 

 

Com uma longa experiência no ensino em tecnologia e coautora de manuais escolares 

da ASA Edições do Grupo Leya, é a atual Presidente da ANPRI. É também a 

representante Portuguesa no portal Girls in ICT da International Telecommunication 

Union (ITU). A ANPRI é um dos parceiros institucionais do Apps for Good em Portugal 

e foi responsável pelos dois tablets tidos como prémios para as melhor aplicações 

desenvolvidas pelas equipas de alunos nos Primeiros Encontros Locais em Junho de 

2015.  

Luísa Vale, Diretora Programa Gulbenkian 

 

É atualmente diretora do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, depois 

de ter exercido o cargo de Diretora-Adjunta dos Serviços Centrais e do Serviço de 

Saúde e Desenvolvimento Humano.  

Margarida Pinto Correia, Diretora Fundação EDP 

 

É diretora da Inovação Social da Fundação EDP, após estar nove anos à frente da 

Fundação do Gil. É uma profissional reconhecida no setor social e  vem reforçar a 

aposta da Fundação EDP no apoio à área da Inovação Social.  

João Carlos Sousa, Diretor da ERTE – DGE 

 

Atual diretor da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da 

Educação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para mais informações, contactar por favor:  

FxT Consulting 

Joaquim Miranda | jm@fxt.pt  | +351 965 250 522 

 

CDI Portugal 

Priscila Andrade | priscila.andrade@cdi.org.pt | +351 965 585 288 

Guilherme Collares Pereira – Direção CDI Portugal 

 

Licenciado em Gestão, pós-graduado em Economia Internacional e Estudos Europeus 

e com um Mestrado em Sustentabilidade Empresarial e Ambiental, Guilherme tem 28 

anos de experiência em cargos de Direção Geral, Marketing e Vendas. No projeto 

“Acesso à Energia” pela EDP, foi Diretor de Inovação Social na EDP durante cinco 

anos, acumulando com os cargos de administrador da Atitude – Bolsa de Valores 

Sociais , da Associação Turma do Bem, Membro do Instituto Português de Corporate 

Governance e ainda membro do Conselho Consultivo do Instituto de 

Empreendedorismo Social. Atualmente é Diretor de Relações Internacionais da 

Fundação EDP liderando o projeto A2E – Access To Energy for Development, 

Presidente da Assembleia Geral da Eslider – Rede de Lideres do 3º Sector – e integra 

a direção do CDI Portugal.  

Pedro Norton de Matos – Direção CDI Portugal 

 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, Pedro Norton de 

Matos conta no seu currículo académico com diversas formações no INSEAD e na 

Wharton School e uma certificação em Coaching pela EUC. 

Em termos profissionais, Pedro passou pela Rank Xerox e pela tecnológica Unisys, 

onde desempenhou funções na área Comercial. Assumiu posteriormente o cargo de 

CEO na Unisys Portugal, Espanha e Itália e na operadora ONI. Foi também 

administrador não-executivo da Inapa e sócio fundador da MyChange, Gingko e da 

INCIRCLE, e membro do Advisory Board da Oracle Ibérica. 

Atualmente, divide o seu tempo entre atividades pro bono e atividades remuneradas, 

Pedro Norton de Matos é mentor e organizador do Green Festival, organizador do 

Fórum Expresso XXI, sócio fundador da Verde Movimento, membro da comissão de 

remunerações da operadora de autoestradas Brisa, membro do advisory board da 

Fábrica de Start-ups, administrador/fundador da Associação para Inserção por Centros 

Digitais de Informação e fundador do Commit Consulting; consultor estratégico na área 

de mudança transformacional e de Coaching e vogal de direção da European 

Profissional Women’s Network. 
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