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Visita guiada ao bairro do Girassol, em Moura, para conhecer o projecto Criativos do Bairro / Espaço CidNET.
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«Formar para uma cidadania digital» passou
por Moura, Lisboa e Reguengos de Monsaraz
Numa organizaçao da ADCMoura - Associaçao para o Desenvolvimento do Concelho de Moura,
as cidades de Moura, Lisboa e
Reguengos de Monsaraz acolheram, entre 10 e 12 de Outubro
de 2018, a segunda mobilidade
formativa do projecto internacional My Smart Quartier, financiado pelo programa Erasmus +,
que junta entidades de Portugal
(ADCMoura), Espanha (Universidade Politecnica de Valencia),
França (ESC2 Associados, Associaçao para a Animaçao e Gestao
dos Equipamentos Sociais de
Canourgues e Município de Salon-de-Provence) e Italia (Universidade Politecnica de Turim).
Sob o título “Formar para uma
Cidadania Digital”, esta iniciativa, que contou com a participaçao de cerca de tres dezenas de
tecnicos e investigadores dos
países que constituem a parceria, teve como tema a literacia
digital enquanto instrumento de
inclusao social e de exercício da
cidadania e como objectivo a
promoçao do conhecimento e o
intercambio de metodologias e
ferramentas reconhecidas como
boas praticas no combate a infoexclusao e aos baixos níveis de
participaçao cidada, sobretudo
entre os publicos mais fragilizados e afastados das novas Tecnologias de Informaçao e Comunicaçao.
O programa arrancou em Lisboa,
na manha de dia 10, na Fundaçao para a Ciencia e Tecnologia,
para dar a conhecer a iniciativa
Portugal INCoDe.2030, uma acçao integrada de política publica
dedicada ao reforço de competencias digitais, e o projecto
LabX - Laboratorio de Experimentaçao da Administraçao Publica, promovido pela AMA Agencia para a Modernizaçao
Administrativa, na area da inovaçao e desmaterializaçao dos
serviços publicos, com o proposito de facilitar a relaçao dos

cidadaos com a administraçao.
Aqui, os participantes puderam
contactar de perto com o ambiente criativo do Laboratorio,
cuja metodologia compreende a

pesquisa de necessidades, a prototipagem de soluçoes e a sua
experimentaçao, sempre em
colaboraçao com os cidadaos, ao
mesmo tempo co-criadores e
destinatarios finais das inovaçoes produzidas.
De tarde, nas instalaçoes do CES
- Centro de Estudos Sociais, Giovanni Allegretti, um dos mento-

ao conhecimento de experiencias no terreno sobre formas e
conteudos de aprendizagem do
digital com impacto na inclusao
social e participaçao dos cidadaos. Entre as experiencias destacam-se o Espaço Internet e os
Laboratorios de aprendizagemSalas do Futuro (Camara Municipal de Moura), o projecto CUBETTO, nas areas da robotica e
programaçao para crianças, a
partir das quais se trabalha um
vasto conjunto de competencias,
nomeadamente o trabalho colaborativo, a resoluçao de problemas e a perseverança (Centro
Infantil Nossa Senhora do Carmo ) e os projectos Envolvimento Parental, Estamos na Net,
AgoraMoura, Espaço de participaçao "Moura Cidade e Territorio" e Criativos do Bairro/
CiDNET (ADCMoura), este ultimo a decorrer no Bairro do Girassol, que mereceu uma visita
da comitiva ao local.
O investigador Ricardo Palmeiro, da Universidade de Deusdo,
(Bilbau), abordou ainda o papel
dos monitores e dos pontos de
acesso Internet do Alentejo nos
programas de inclusao digital,

res do Orçamento Participativo
em Portugal, apresentou o projecto EMPATIA - Enabling Multichannel PArticipation Through
ICT Adaptations, e Paulo Francisco e Miguel Graça, da Camara
Municipal de Lisboa, divulgaram
as mais recentes inovaçoes da
iniciativa multicanal “Lisboa
Participa”.
Os dias 11 e 12 de Outubro, ja
em Moura, foram consagrados

enquanto Carlos Medinas, da
Camara Municipal de Reguengos
de Monsaraz, proferiu, no auditorio da biblioteca desta cidade,
uma
conferencia
intitulada
«Cultura digital: espaços Internet e populaçao em situaçao de
exclusao».
Esta iniciativa contou com o
apoio da Camara Municipal de
Moura, Caixa Agrícola e Agua
Castello/Mineraqua Portugal.

