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Bairro de Mirafiori Sul, em Turim, um dos cenarios de estudo
do projecto My Smart Quartier, Erasmus +
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Moura em Turim, para conhecer boas práticas
de regeneração urbana e inclusão social
Entre 9 e 13 de Abril, uma delegaçao mourense, liderada pela
ADCMoura, desloca-se a Turim
para participar, com parceiros
franceses, espanhois e italianos,
na primeira mobilidade formativa prevista no ambito do projecto transnacional My Smart Quartier, financiado pelo programa
Erasmus +.
Trata-se de uma rara oportunidade para conhecer boas praticas de inovaçao social promovidas pelo poder local, centros de
investigaçao e algumas organizaçoes nao governamentais daquele cidade italiana, com possibilidade da sua disseminaçao e
apropriaçao junto de outros
contextos territoriais que constituem os campos de experimentaçao do projecto, designadamente o Bairro do Sete e Meio,
em Moura.
Numa cidade em que 7 por cento
da populaçao vive em absoluta
pobreza, 13 por cento nao tem
emprego e 65 por cento dos cerca de 1600 edifícios que constituem patrimonio municipal se
encontram abandonados ou subutilizados, importa conhecer os
resultados de duas experiencias,
desenvolvidas pelo Município de
Turim com a participaçao dos
residentes, de gestao colaborativa de imoveis urbanos para
combater a exclusao social e a
polarizaçao socio-espacial.
O Politecnico de Turim, por seu
turno, dara a conhecer uma das
principais incubadoras europeias de base científica e tecnologica, responsavel pela criaçao de
mais de 210 novas empresas e
de mais de 1500 empregos, algu-

mas das quais desenvolvem actividade na area da inovaçao social.
Por sua vez, pela mao da comunidade Talent Garden, os participantes serao levados a conhecer
aquela que e a maior plataforma
física europeia de talentos digitais. O espaço coworking de Turim e um dos 23 campus da rede
europeia Talent Garden, a que
estao conectados 3500 talentos
e 235 empresas. Nesta plataforma e possível participar em
workshops, bootcamps, masterclasses, para aprender com os
especialistas em tecnologia digital, que a utilizam nos mais diversos fins. Associado ao conceito Talent Garden, existe a TAG
Innovation School, uma escola
que desenvolve programas de
formaçao em tecnologias digitais
para pessoas e empresas.
O programa da visita oferece
tambem a oportunidade de conhecer a actividade da ONG 2.0,
uma organizaçao sem fins lucrativos que e uma comunidade e
um centro de formaçao online
para uso da Internet e das Tecnologias de Informaçao e Comunicaçao (TIC) na cooperaçao
internacional, ajudando a capacitar pessoas, sobretudo as mais
desfavorecidas, atraves da utilizaçao dos recursos digitais.
Ponto alto da formaçao, a experiencia «Crowdmapping: MiraMap», desenvolvida pelos Departamentos de Arquitectura/
Design e Computaçao do Politecnico de Turim, ira revelar uma
realidade em transformaçao no
bairro de Mirafiori Sul, sinonimo
de FIAT (Fabbrica Italiana Auto-

mobili Torino), construído e expandido para albergar os milhares de operarios que chegavam a
procura de trabalho na industria
automovel, sobretudo a partir
da segunda metade do seculo
XX. Símbolo de lutas sociais, e
hoje objecto de iniciativas de
regeneraçao urbana. O MiraMap
promove a inovaçao social atraves do uso das novas tecnologias, envolvendo residentes do
bairro e administraçao publica
num processo de identificaçao
de problemas, recursos e potencialidades centrado na plataforma digital colaborativa http://
www.miramap.it/.
Recorde-se que o projecto My
Smart Quartier tem como objectivo promover, ate Agosto de
2020, acçoes de promoçao da
participaçao cidada e colaborativa em nucleos urbanos, especialmente em bairros "sensíveis",
atraves da capacitaçao das suas
populaçoes pelo uso de ferramentas adaptadas das TIC, que
respondam a necessidades e
oportunidades destas comunidades, cruzando regeneraçao
urbana, inclusao social, educaçao e cultura.
Envolve, numa parceria europeia, seis organizaçoes com historial em projectos de inclusao
social: para alem da ADCMoura
(Portugal), participam a ESC2
Associados (França), Município
de Salon-de-Provence (França),
Associaçao para a Animaçao e
Gestao dos Equipamentos Sociais de Canourgues (França),
Universidade Politecnica de Turim (Italia) e Universidade Politecnica de Valencia (Espanha).

