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Bairro do Sete e Meio responde a inquérito
sobre literacia digital e participação cidadã
Com a colaboraçao da populaçao
e sobretudo da comunidade escolar da EB1 do Sete e Meio, a
ADCMoura encontra-se a desenvolver um inquerito sobre literacia digital e participaçao cidada
junto dos que residem, trabalham e estudam neste bairro de
Moura.
Para alem do bairro do Sete e
Meio, este inquerito sera aplicado e os seus resultados tratados,
sob coordenaçao da ADCMoura,
nos bairros de Albors, em Valencia (Espanha), Mirafiori Sud, em
Turim (Italia), e Canourgues, em
Salon de Provence (França).
Esta iniciativa surge no ambito
do projecto transnacional My
Smart Quartier (Erasmus+) e
destina-se a construir um panorama da literacia digital e da
utilizaçoes das Tecnologias de

Informaçao e Comunicaçao (TIC)
em bairros prioritarios, que possa definir melhor as necessidades e competencias dos seus
habitantes em materia de utilizaçao dos meios digitais.
Por outro lado, visa recolher
informaçao sobre os habitos de
participaçao cidada das populaçoes-alvo bem como as suas percepçoes sobre o papel das TIC,
especialmente da Internet, no
exercício da cidadania em geral
e nos bairros (solidariedade local), em particular.
Desta iniciativa resultara um
retrato dos habitantes dos bairros no que respeita a utilizaçao
das tecnologias digitais e das
dinamicas participativas.
As respostas a este questionario
ajudarao, entre outras actividades, a preparar programas de

formaçao para incentivo a utilizaçao das tecnologias digitais na
participaçao cidada.
De referir que o projecto My
Smart Quartier envolve, ate
Agosto de 2020, 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).

Projecto Inov@s fileiras aprofunda
conhecimento sobre o sector das Plantas
Aromáticas e Medicinais em Portugal
No ambito do Inov@sfileiras PDR 2020, esta prevista a realizaçao de inqueritos destinados a
conhecer a realidade actual de
quatro dos sectores deste projecto, a saber, medronho, figo-da
-índia, cogumelos e plantas aromaticas e medicinais.
Cabe a ADCMoura, na sua qualidade de entidade dinamizadora
do EPAM - Empreender na Fileira das Plantas Aromaticas e Medicinais em Portugal, a elaboraçao, aplicaçao e analise dos resultados do inquerito aos produtores de Plantas Aromaticas e
Medicinais, aqui incluindo quem
destila, com o objectivo de mitigar os efeitos negativos, para
todos os agentes do sector, da

falta de dados actualizados.
dos, equipamentos disponíveis,
Nao se tratando de um levanta- modos de comercializaçao, entre
mento exaustivo, pretende-se outra que nos permita ter um
conhecimento generico sobre o
sector e perspectivar dinamicas
em curso, nomeadamente comparando-as com dados de anteriores levantamentos.
Esta informaçao, a ser tratada e
divulgada exclusivamente de
modo estatístico, e de absoluta
importancia para o apoio estrategico ao desenvolvimento da
fileira, mas tambem para a gestao estrategica de cada unidade
de produçao, por cada uma das
recolher informaçao relevante pessoas envolvidas.
sobre principais plantas produ- Este inquerito sera lançado ate
zidas e destiladas, tipos de pro- ao final do presente mes de
dutos e serviços disponibiliza- Maio.

