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Valongo, Porto, 24 abr (Lusa) - O concelho de Valongo tem, a partir de hoje, um Centro de Cidadania
Digital, estrutura que se traduz num espaço de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão
digital através da utilização das tecnologias de informação e comunicação.
A inauguração do espaço contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
que descreveu esta infraestrutura como "única e importante" porque, disse o governante, "é preciso
aprender todos os dias e ganhar novas competências".
Já comunicado dos promotores da iniciativa explica que o Centro Cidadania Digital será "um espaço de
participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das tecnologias de
informação e comunicação".
Este projeto surge depois de terem sido criados outros dois Centros de Cidadania Digital no concelho
de Lisboa, em Marvila e São Domingos de Benfica.
O espaço de Valongo, distrito do Porto, localiza-se na freguesia de Ermesinde num prédio onde
também está instalada uma Loja do Cidadão.
Este projeto resulta de uma parceria da câmara de Valongo com o CDI Portugal, organização nãogovernamental de inclusão social e inovação digital que fará a operacionalização do espaço.
"Num mundo em constante mudança, é fundamental capacitar todos os cidadãos para os desafios que
se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente integrados e, nesse sentido, mais autónomos,
participativos e qualificados", afirmou o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho.
Já o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, avançou que será criado um segundo
Centro de Cidadania Digital no concelho, desta feita no eixo Valongo/Campo/Sobrado.
"Isto tem impacto social e é um complemento ao que a câmara faz em termos sociais", disse o
autarca.
PYT // MSP
Lusa/Fim
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O concelho de Valongo tem, a partir de hoje, um Centro de Cidadania Digital, estrutura que se traduz
num espaço de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das
tecnologias de informação e comunicação.
A inauguração do espaço contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
que descreveu esta infraestrutura como "única e importante" porque, disse o governante, "é preciso
aprender todos os dias e ganhar novas competências".
Já comunicado dos promotores da iniciativa explica que o Centro Cidadania Digital será "um espaço de
participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das tecnologias de
informação e comunicação".
Este projeto surge depois de terem sido criados outros dois Centros de Cidadania Digital no concelho
de Lisboa, em Marvila e São Domingos de Benfica.
O espaço de Valongo, distrito do Porto, localiza-se na freguesia de Ermesinde num prédio onde
também está instalada uma Loja do Cidadão.
Este projeto resulta de uma parceria da câmara de Valongo com o CDI Portugal, organização nãogovernamental de inclusão social e inovação digital que fará a operacionalização do espaço.
"Num mundo em constante mudança, é fundamental capacitar todos os cidadãos para os desafios que
se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente integrados e, nesse sentido, mais autónomos,
participativos e qualificados", afirmou o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho.
Já o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, avançou que será criado um segundo
Centro de Cidadania Digital no concelho, desta feita no eixo Valongo/Campo/Sobrado.
"Isto tem impacto social e é um complemento ao que a câmara faz em termos sociais", disse o
autarca.
Lusa
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Centro de promoção da cidadania digital inaugurado hoje em Ermesinde Almerinda Romeira 24 Abr
2018
O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pontifica na inauguração deste espaço de
participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da tecnologia.
Depois das localidades de Marvila e São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa é a vez de
Ermesinde, no concelho de Valongo inaugurar esta terça-feira um Centro de Cidadania Digital.
O espaço resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Valongo e o CDI Portugal, uma
organização não governamental de inclusão social e inovação digital. Está aberto a todos os cidadãos
que, através da tecnologia, queiram participar de forma ativa na resolução de desafios, como o
desemprego e a inclusão social e digital, com uma atenção especial aos jovens.
"Num mundo em constante mudança, é fundamental capacitar todos os cidadãos para os desafios que
se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente integrados e, nesse sentido, mais autónomos,
participativos e qualificados", salienta a propósito João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.
Continuar a ler
2018-04-24 07:17:16+00:00
Almerinda Romeira

Página 3

A4

Rede de Centros de Cidadania Digital avança com novo espaço em Valongo
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Os centros digitais pretendem ser espaços de participação e promoção da cidadania ativa, inclusão
digital e participação, através do uso das tecnologias.

Depois dos dois Centros de Cidadania Digital inaugurados no concelho de Lisboa, em Marvila e São
Domingos de Benfica, é a vez de Valongo ter um espaço "tecnológico" aberto a todos os cidadãos.
Situado em Ermesinde, este projeto resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Valongo com o
CDI Portugal - ONG de inclusão social e inovação digital - que fará a operacionalização do espaço onde
a tecnologia será um meio para aproximar a comunidade da participação nas políticas públicas e na
resolução de problemas identificados pelos mesmos, refere uma nota enviada às redações.
Os centros digitais pretendem ser espaços de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão
digital, com recurso às das tecnologias de informação e comunicação. O objetivo é que os cidadãos
participem na resolução de desafios, como o desemprego e a inclusão social e digital, com uma
atenção especial aos jovens.
A inauguração oficial acontece esta terça-feira, a partir das 16h30, e vai contar com as presenças do
ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do presidente da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, e do diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho.
SAPO
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O concelho de Valongo tem, a partir de hoje, um Centro de Cidadania Digital, estrutura que se traduz
num espaço de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das
tecnologias de informação e comunicação.
A inauguração do espaço contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
que descreveu esta infraestrutura como "única e importante" porque, disse o governante, "é preciso
aprender todos os dias e ganhar novas competências".
Já comunicado dos promotores da iniciativa explica que o Centro Cidadania Digital será "um espaço de
participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das tecnologias de
informação e comunicação".
Este projeto surge depois de terem sido criados outros dois Centros de Cidadania Digital no concelho
de Lisboa, em Marvila e São Domingos de Benfica.
O espaço de Valongo, distrito do Porto, localiza-se na freguesia de Ermesinde num prédio onde
também está instalada uma Loja do Cidadão.
Este projeto resulta de uma parceria da câmara de Valongo com o CDI Portugal, organização nãogovernamental de inclusão social e inovação digital que fará a operacionalização do espaço.
"Num mundo em constante mudança, é fundamental capacitar todos os cidadãos para os desafios que
se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente integrados e, nesse sentido, mais autónomos,
participativos e qualificados", afirmou o diretor executivo do CDI Portugal, João Baracho.
Já o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, avançou que será criado um segundo
Centro de Cidadania Digital no concelho, desta feita no eixo Valongo/Campo/Sobrado.
"Isto tem impacto social e é um complemento ao que a câmara faz em termos sociais", disse o
autarca.
Lusa

Página 5

A6
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Inicio Destaques Ministro da Educação inaugurou Centro de Cidadania Digital em
ErmesindeDestaquesValongoMinistro da Educação inaugurou Centro de Cidadania Digital em
Ermesinde
Presidente da Câmara anunciou que existirá um outro espaço semelhante em Valongo
Por Fernanda Pinto - Abr 24, 20180 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter
O ministro da Educação e da Juventude, Tiago Brandão Rodrigues, inaugurou, esta terça-feira, o
Centro de Cidadania Digital do concelho de Valongo, em Ermesinde.
O equipamento, localizado no Edifício Dr. Faria Sampaio, assume-se como um espaço de inovação
social aberto a toda a comunidade, inclusive aos jovens que já não estudam, mas também não
trabalham.
O objectivo do Centro de Cidadania Digital é receber todos os cidadãos que queiram participar de
forma activa na resolução de desafios relacionados com emprego; inclusão social e digital; democracia
participativa e com a dinamização do concelho.
Ainda antes da inauguração, alguns alunos apresentaram ao ministro ideias para aplicações que iam
ajudar a resolver pequenos problemas na comunidade. Outros, falaram do diagnóstico feito aos pontos
fortes e fracos ao concelho de Valongo.
1 of 14
Tiago Brandão Rodrigues falou da importância do digital, mas sobretudo dos centros de cidadania
como instrumentos para conseguir "cidadãos plenos". "Isso é basilar, é o princípio mais importante.
Dizer às instituições é preciso apostar ali ou ir por outro caminho. Dizer que ainda há muito a fazer",
disse.
"Estão aqui vários jovens de vários concelhos. Uma boa ideia não tem fronteiras e pode ter aplicação
social", sustentou o presidente da Câmara Municipal de Valongo.
"Em Valongo abrirá um centro de cidadania digital para que os nossos jovens que não estudam nem
trabalham percebam que têm talento", adiantou José Manuel Ribeiro. "Isto tem impacto social",
garantiu o autarca.
Publicidade
Este Centro de Cidadania Digital resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Valongo com o CDI
Portugal - ONG de inclusão social e inovação digital.
Até agora só existiam mais dois centros semelhantes, em Lisboa. Na sessão de inauguração participou
ainda o director executivo do CDI Portugal, João Baracho.
2018-04-24 20:05:02+00:00
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]]&gt;
Não disse nada.
Chega de fraldas.
A convite do Presidente da Câmara Municipal de Valongo, o Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, visita na próxima terça-feira, dia 24 de abril, às 15h30, as obras de requalificação da
Escola Secundária de Ermesinde. Trata-se de uma obra há muito reivindicada pela comunidade do
concelho de Valongo, que nos últimos anos lutou incansavelmente pela renovação deste
estabelecimento de ensino frequentado por cerca de 1500 alunos. A empreitada de reformulação e
modernização das instalações da Escola Básica e Secundária de Ermesinde - 1ª fase arrancou
finalmente no dia 16 de outubro 2017. Esta obra tem o preço contratual de 3.111.232,39EUR. O
investimento é comparticipado em 85% por fundos comunitários, sendo o remanescente financiado
pelo Governo (7,5%) e pelo Município de Valongo (outros 7,5%).
Após a visita à escola, pelas 16h30, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, inauguram oficialmente o Centro de Cidadania
Digital do Concelho de Valongo. Também localizado em Ermesinde, no Edifício Dr. Faria Sampaio, o
Centro de Cidadania Digital de Valongo é um espaço de inovação social aberto a toda a comunidade,
inclusive aos jovens que já não estudam, mas também não trabalham. Está tecnologicamente
equipado e preparado para receber todos os cidadãos que queiram participar de forma ativa na
resolução de desafios relacionados com emprego; inclusão social e digital; democracia participativa,
com a dinamização do concelho, entre outros. Este projeto resulta de uma parceria da Câmara
Municipal de Valongo com o CDI Portugal - ONG de inclusão social e inovação digital, que
disponibilizará ferramentas digitais a todos os cidadãos, de forma gratuita, como meio para aproximar
a comunidade da participação nas políticas públicas e na resolução de problemas identificados pelos
mesmos.
Fonte: Ministro da Educação em Ermesinde Subreve o blog e enviaremos para o teu email os novos artigos[email-subscribers namefield="YES"
desc="" group="Public"]prometemos não enviar spam para a tua caixa de correio
Não te esqueças de gostar de Blog DeAr Lindo nas redes sociais:
Mon, 23 Apr 2018 20:43:04 +0200
Livresco
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Ministro da Educação visita obras da Secundária de Ermesinde e inaugura Centro de
Cidadania Digital de Valongo
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Inicio Valongo Ministro da Educação visita obras da Secundária de Ermesinde e inaugura
Centro...ValongoMinistro da Educação visita obras da Secundária de Ermesinde e inaugura Centro de
Cidadania Digital de Valongo
Tiago Brandão Rodrigues estará no concelho a partir das 15h30
Por Verdadeiro Olhar - Abr 23, 20180 Partilhar no Facebook Tweet no Twitter Foto: Fernanda
Pinto/Verdadeiro Olhar
O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai estar em Valongo esta terça-feira.
Pelas 15h30, o governante visita as obras de requalificação da Escola Secundária de Ermesinde.
Recorde-se que a primeira fase da empreitada de reformulação e modernização das instalações da
Escola Básica e Secundária de Ermesinde, que conta com 1.500 alunos, arrancou em Outubro do ano
passado. Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Valongo lembra que o custo é de 3,1 milhões
de euros, sendo o investimento comparticipado em 85% por fundos comunitários e o remanescente
financiado pelo Governo (7,5%) e pelo município de Valongo (outros 7,5%).
Uma hora mais tarde, Tiago Brandão Rodrigues e o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, inauguram oficialmente o Centro de Cidadania Digital do Concelho de Valongo.
"Também localizado em Ermesinde, no Edifício Dr. Faria Sampaio, o Centro de Cidadania Digital de
Valongo é um espaço de inovação social aberto a toda a comunidade, inclusive aos jovens que já não
estudam, mas também não trabalham. Está tecnologicamente equipado e preparado para receber
todos os cidadãos que queiram participar de forma activa na resolução de desafios relacionados com
emprego; inclusão social e digital; democracia participativa, com a dinamização do concelho, entre
outros", adianta nota de imprensa da autarquia.
Segundo a mesma fonte, o projecto resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Valongo com o
CDI Portugal - ONG de inclusão social e inovação digital, que disponibilizará ferramentas digitais a
todos os cidadãos, de forma gratuita, como meio para aproximar a comunidade da participação nas
políticas públicas e na resolução de problemas identificados pelos mesmos.
2018-04-23 14:37:48+00:00
Verdadeiro Olhar
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