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O Centro de Cidadania Digital de Marvila
abre as suas portas no dia 23 de Março
para um workshop muito especial…
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O professor
Carlos Almeida,
da Escola Secundária Dom
Dinis, vai ajudar
os participantes a conhecer os componentes de um robot

e montar o seu próprio robot. A sessão tem lugar entre as
15 e as 18 horas e destina-se a jovens com idades entre
os 12 e os 18 anos.
As inscrições são gratuitas e fazem-se por email
(ccdmarvila@cm-lisboa.pt) ou ligando para o número 966
222 867. As vagas são limitadas ao espaço existente.

Página 1

A2

Apps que fazem a diferença

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

12-01-2016

Meio:

Visão Online

Autores:

Luísa Oliveira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6661581e

Alunas do secundário criaram um software inclusivo e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional? Mas há outros exemplos que tentam mudar (ou
melhorar) o mundo Os mentores do concurso Apps for Good nunca entraram na escola básica e
secundária de Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam para os alunos deste território
educativo de intervenção prioritária, encravado entre dois bairros sociais. "Os sistemas de educação
tradicional estão a desperdiçar talento. Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de
ensino que os deixam mal preparados para o mundo real", lê-se no site da empresa que aposta nos
cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta foi uma das 16
secundárias escolhidas em Portugal para a internacionalização da ideia Apps for Good (só se fez por cá
e nos EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações que resolvem
problemas. Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida, Isabel, Kaila e Luana, com idades entre os 17 e os
21 anos, não tenham a noção da responsabilidade que lhes caiu no colo. Foram elas que, durante o
ano letivo passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e tablets,
com o apoio das professoras Sofia Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula Domingues, de Tecnologias
de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a Mais Especial, uma aplicação para os alunos com
necessidades especiais das seis escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos
do Centro Sul, onde apresentaram dezenas de vezes a App EBSSA + Especial. Um júri que andava
disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso ganharam o passaporte
para estarem na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final nacional, em setembro. Nessa cerimónia,
Isabel foi escolhida para subir ao palco e, em três minutos, mostrar o que a aplicação vale. Luana
repetiu o discurso em inglês. Explicaram que a construíram a pensar nos colegas do ensino especial,
digitalizando as imagens que já os ajudavam a comunicar, mas que, na verdade, a ferramenta pode
ser útil a qualquer pessoa que tenha dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem. O júri
atribuiu-lhes o primeiro prémio. E uma das empresas patrocinadoras ofereceu tablets a todas as
meninas, como recompensa por todo o esforço. Ainda hoje sorriem ao falar nesse momento. Agora
esperam pela oportunidade para irem a Inglaterra disputar o prémio internacional. Ajudar está, cada
vez mais, na ponta dos dedos 1 Alimentar com um toque O que é possível fazer com EUR0,40? Muito,
mostra a app ShareTheMeal lançada pela ONU. Um donativo deste valor é suficiente para alimentar
uma criança por dia. Até ao Natal, os utilizadores deverão garantir 20 mil refeições para crianças
refugiadas sírias. 2 Socorro instantâneo A app112 foi criada por um empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de pessoas surdas, com deficiência ou idosas. Basta carregar num botão e
é lançado um alerta dirigido a instituições ou familiares. 3 Quem vai ajudar hoje? Todos os dias a One
Today, criada pela Google, apresenta uma nova organização solidária aos utilizadores e pede-lhes 1
dólar. O donativo pode ser partilhado nas redes sociais para inspirar os amigos a fazerem o mesmo.
VM
12.01.2016 às 7h00
Luísa Oliveira
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NEGÓCIOS
APPS FOR GOOD

CRIAR JOVENS
EMPREENDEDORES

TECNOLÓGICOS
As novas gerações digitais podem fazer a diferença.
Os resultados da primeira edição nacional do "Apps
for Good" mostram que é possível criar jovens
empreendedores tecnológicos. O resultado foi o
desenvolvimento de apps inovadoras, que contribuem
para melhorar o mundo.
Isabel Travessa Fr2t:-)s

de pessoas com dificuldades, apoiar
idosos em situações de fragilidade ou gerir eficazmente módulos
de disciplinas de cursos profissionais são exemplos de necessidades do dia-a-dia que, à partida,
nada têm em comum. Graças à
arte e engenho de alunos com
idades entre io e i8 anos, que
participaram na primeira iniciativa "Apps for Good" nacional,
foi possível juntar propostas tão
díspares. Estas soluções e muitas

FACILITAR A COMUNICAÇÃO

Márcia Lessa:CDI

mais estiveram na base da criação de aplicações móveis `ma.de
in Portugal'.
O `Apps for Good', lançado no
Reino Unido em 2010, para estimular o empreendedorismo e a
cidadania ativa, resultou da iniciativa do CDI, organização não-governamental presente em 15
países, incluindo Portugal. Hoje,
o projeto - que se assume como
um movimento educativo tecnológico - já está integrado no programa curricular nas escolas in-

'Apps For Good lançado no
Reino Unido em 2010, é uma
Iniciativa o que já aderiram
15 poises
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Melhor Aor
Prrmta

"EBESSA+ESPECIAL"
PARA COMUNICAR COM
CRIANÇAS AUTISTAS
É a app vencedora do 'Apps for
Good' deste ano. Foi concebida
por um grupo de alunos do
Agrupamento de Escolas de Santo
sabe►.

António, no Barreiro. Trata-se de
uma solução de comunicação
aumentativa e alternativa destinada
a pessoas com dificuldades em
comunicar, devido à presença
de alterações cognitivas, como
autismo, Síndrome de Down ou
acidente vascular cerebral. Pode

22 Melhor App
Premo

ser personalizada de acordo com
as características do utilizador.
O software foi desenvolvido com
recurso a imagens.

"SOS SÉNIOR": COMBATER
A MOBILIDADE REDUZIDA
Ficou em segundo lugar na iniciativa
e foi eleita a melhor pelo público.
Desenvolvida por um grupo de
alunos da Escola D. Sancho II,
de Alijó, esta app é dedicada a
todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância,
doenças crónicas e diminuição
das capacidades físicas e mentais.
Possibilita aos idosos acederem a
contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas
sobre a toma de medicamentos.

"O MEU CURSOTM: APRENDER
A GERIR MÓDULOS
INTEGRADOS
Conseguiu a terceira posição na
iniciativa nacional. Criada por
um grupo de alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa
Primo, na Amadora, esta aplicação
saber - hi tem como objetivo gerir melhor os
módulos integrados de disciplinas
de um curso profissional.•
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NEGÓCIOS
',PPS FOR GOOD

No evento final do primeira edição do 'Apps for Good foram anunciados os
vencedores de um projeto que envolveu 300 alunos de 16 escolas

glesas, abrangendo 23 mil alunos
e 68o escolas. Em 2013, ganhou o
prémio Mundial da Google para a
melhor aplicação social.
Em janeiro deste ano o programa chegou a Portugal a convite da Direção-geral de Educação,
sendo um projeto conjunto do
CDI Portugal e do `Apps for Good'
do Reino Unido. Esta primeira
edição envolveu cerca de 300 alunos dos ensinos básico e secundário, entre os io e os i8 anos,
32 professores e i6 escolas. No
decurso desta ação foram desenvolvidas 56 aplicações, das quais
16 foram à final, de onde saíram
os vencedores: a app `EBSSA +
Especial', seguida da `SOS Sénior' e do 'O Meu Curso'. Foram
ainda atribuídos dois prémios: 'A
escolha do Público', para a `SOS
Sénior' e 'Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens',
para distinguir as raparigas que
mais se destacaram: duas jovens

da equipa SOS Sénior e urna da
equipa EBSSA + Especial.
CIDADANIA ATIVA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta é
uma iniciativa que "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". Acresce que aumenta "o interesse dos jovens pelas
áreas tecnológicas, motivando-os
para uma aprendizagem partilhada, que reduz a desmotivação
pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e
criatividade fundamentais num
mundo em permanente evolução".
E o que é que faz o 'Apps for
Good'? Trabalha essencialmen te

a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio mas não um
fim, como explica João Baracho:
"Este projeto não dá formação de
tecnologia mas usa a tecnologia
para conduzir a motivação nas
pessoas. É um projeto de educação para a cidadania. Não se trata
apenas de construir aplicações
móveis, mas também de promover a sustentabilidade e melhorar
o mundo em que vivemos".
A iniciativa foi possível graças
ao 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 APDC acompanharam o projeto como parceiros
Institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos
principais parceiros do CDI Portugal, também se associou.
Nos próximos três anos, o
`Apps for Good' pretende impactar cerca de iso escolas e
um universo de 6 mil alunos em
Portugal. Para o líder do CDI Portugal, a "tecnologia pode criar
mais igualdade, fazendo o bem e
transformando vidas e qualquer
comunidade em todo o mundo".
Iniciativas como esta promovem a criação de uma nova geração global de problem-solvers
e empreendedores tecnológicos
- rapazes e raparigas - que desenvolvem apps que mudam o seu
mundo..>
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NEGÓCIOS
APPS FOR GOOD

CRIAR JOVENS
EMPREENDEDORES

TECNOLÓGICOS
As novas gerações digitais podem fazer a diferença.
Os resultados da primeira edição nacional do "Apps
for Good" mostram que é possível criar jovens
empreendedores tecnológicos. O resultado foi o
desenvolvimento de apps inovadoras, que contribuem
para melhorar o mundo.
Isabel Travessa Fr2t:-)s

de pessoas com dificuldades, apoiar
idosos em situações de fragilidade ou gerir eficazmente módulos
de disciplinas de cursos profissionais são exemplos de necessidades do dia-a-dia que, à partida,
nada têm em comum. Graças à
arte e engenho de alunos com
idades entre io e i8 anos, que
participaram na primeira iniciativa "Apps for Good" nacional,
foi possível juntar propostas tão
díspares. Estas soluções e muitas

FACILITAR A COMUNICAÇÃO

Márcia Lessa:CDI

mais estiveram na base da criação de aplicações móveis `ma.de
in Portugal'.
O `Apps for Good', lançado no
Reino Unido em 2010, para estimular o empreendedorismo e a
cidadania ativa, resultou da iniciativa do CDI, organização não-governamental presente em 15
países, incluindo Portugal. Hoje,
o projeto - que se assume como
um movimento educativo tecnológico - já está integrado no programa curricular nas escolas in-

'Apps For Good lançado no
Reino Unido em 2010, é uma
Iniciativa o que já aderiram
15 poises
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Melhor Aor
Prrmta

"EBESSA+ESPECIAL"
PARA COMUNICAR COM
CRIANÇAS AUTISTAS
É a app vencedora do 'Apps for
Good' deste ano. Foi concebida
por um grupo de alunos do
Agrupamento de Escolas de Santo
sabe►.

António, no Barreiro. Trata-se de
uma solução de comunicação
aumentativa e alternativa destinada
a pessoas com dificuldades em
comunicar, devido à presença
de alterações cognitivas, como
autismo, Síndrome de Down ou
acidente vascular cerebral. Pode

22 Melhor App
Premo

ser personalizada de acordo com
as características do utilizador.
O software foi desenvolvido com
recurso a imagens.

"SOS SÉNIOR": COMBATER
A MOBILIDADE REDUZIDA
Ficou em segundo lugar na iniciativa
e foi eleita a melhor pelo público.
Desenvolvida por um grupo de
alunos da Escola D. Sancho II,
de Alijó, esta app é dedicada a
todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância,
doenças crónicas e diminuição
das capacidades físicas e mentais.
Possibilita aos idosos acederem a
contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas
sobre a toma de medicamentos.

"O MEU CURSOTM: APRENDER
A GERIR MÓDULOS
INTEGRADOS
Conseguiu a terceira posição na
iniciativa nacional. Criada por
um grupo de alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa
Primo, na Amadora, esta aplicação
saber - hi tem como objetivo gerir melhor os
módulos integrados de disciplinas
de um curso profissional.•
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NEGÓCIOS
',PPS FOR GOOD

No evento final do primeira edição do 'Apps for Good foram anunciados os
vencedores de um projeto que envolveu 300 alunos de 16 escolas

glesas, abrangendo 23 mil alunos
e 68o escolas. Em 2013, ganhou o
prémio Mundial da Google para a
melhor aplicação social.
Em janeiro deste ano o programa chegou a Portugal a convite da Direção-geral de Educação,
sendo um projeto conjunto do
CDI Portugal e do `Apps for Good'
do Reino Unido. Esta primeira
edição envolveu cerca de 300 alunos dos ensinos básico e secundário, entre os io e os i8 anos,
32 professores e i6 escolas. No
decurso desta ação foram desenvolvidas 56 aplicações, das quais
16 foram à final, de onde saíram
os vencedores: a app `EBSSA +
Especial', seguida da `SOS Sénior' e do 'O Meu Curso'. Foram
ainda atribuídos dois prémios: 'A
escolha do Público', para a `SOS
Sénior' e 'Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens',
para distinguir as raparigas que
mais se destacaram: duas jovens

da equipa SOS Sénior e urna da
equipa EBSSA + Especial.
CIDADANIA ATIVA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para João Baracho, Diretor Executivo do CDI Portugal, esta é
uma iniciativa que "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". Acresce que aumenta "o interesse dos jovens pelas
áreas tecnológicas, motivando-os
para uma aprendizagem partilhada, que reduz a desmotivação
pela escola e consequente abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa e
criatividade fundamentais num
mundo em permanente evolução".
E o que é que faz o 'Apps for
Good'? Trabalha essencialmen te

a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, sendo a tecnologia um meio mas não um
fim, como explica João Baracho:
"Este projeto não dá formação de
tecnologia mas usa a tecnologia
para conduzir a motivação nas
pessoas. É um projeto de educação para a cidadania. Não se trata
apenas de construir aplicações
móveis, mas também de promover a sustentabilidade e melhorar
o mundo em que vivemos".
A iniciativa foi possível graças
ao 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 APDC acompanharam o projeto como parceiros
Institucionais, garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos
principais parceiros do CDI Portugal, também se associou.
Nos próximos três anos, o
`Apps for Good' pretende impactar cerca de iso escolas e
um universo de 6 mil alunos em
Portugal. Para o líder do CDI Portugal, a "tecnologia pode criar
mais igualdade, fazendo o bem e
transformando vidas e qualquer
comunidade em todo o mundo".
Iniciativas como esta promovem a criação de uma nova geração global de problem-solvers
e empreendedores tecnológicos
- rapazes e raparigas - que desenvolvem apps que mudam o seu
mundo..>
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TECNOLOGIA

J
App que faz a diferença
Alunas do secundário criaram um software inclusivo
e ganharam o concurso nacional Apps for Good.
Inglaterra à vista para uma disputa internacional?
LUISA OLIVEIRA

Inovadora
Recorrendo
à comunicação
alternativa
e aumentativa
tradicional, esta app
facilita a vida
a quem não consegue
expressar-se bem

mudam o mundo
Ajudar está, cada vez mais,
na ponta dos dedos

gP JOSÉ OLIVEIRA

s mentores do concurso Apps
for Good nunca entraram na
escola básica e secundária de
Santo António, no Barreiro, mas até parece que falam
para os alunos deste território educativo de intervenção
prioritária, encravado entre
dois bairros sociais. "Os sistemas de educação tradicional
estão a desperdiçar talento.
Muitos jovens sentem-se desmotivados com os métodos de ensino que
os deixam mal preparados para o mundo
real", lê-se no site da empresa que aposta
nos cérebros jovens e na sua relação privilegiada com as novas tecnologias. Esta
foi uma das 16 secundárias escolhidas em
Portugal para a internacionalização da
ideia Apps for Good (só se fez por cá e nos
EUA), um projeto que já desafiou 600 escolas do Reino Unido a criarem aplicações
que resolvem problemas.
Talvez as amigas Vera, Daniela, Nélida,
Isabel, Kaila e Luana, com idades
entre os 17 e os 21 anos,
não tenham a noção
da responsabilidade
que lhes caiu no colo.
Foram elas que, duof Sentidas
rante o ano letivo

0

Outras apps que

passado, gastaram horas infinitas a desenvolver uma aplicação para telemóveis e
tablets, com o apoio das professoras Sofia
Milheiro, de Língua Portuguesa, e Paula
Domingues, de Tecnologias de Informação e Comunicação. Até junho, criaram a
Mais Especial, uma aplicação para os alunos com necessidades especiais das seis
escolas do agrupamento, a tempo da final regional com os candidatos do Centro
Sul, onde apresentaram dezenas de vezes
a App EBSSA + Especial. Um júri que andava disfarçado por entre as bancas atribuiu-lhes o primeiro prémio e com isso
ganharam o passaporte para estarem na
Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na final
nacional, em setembro.
Nessa cerimónia, Isabel foi escolhida
para subir ao palco e, em três minutos,
mostrar o que a aplicação vale. Luana repetiu o discurso em inglês. Explicaram
que a construíram a pensar nos colegas do
ensino especial, digitalizando as imagens
que já os ajudavam a comunicar, mas que,
na verdade, a ferramenta pode ser útil a qualquer pessoa que tenha
dificuldades de comunicação e conheça esta linguagem.
O júri atribuiu-lhes
o primeiro prémio.
4eni Alimentos
E uma das empresas
Animais
patrocinadoras ofereceu tablets a todas
'IV Cuidados Pessoais
as meninas, como recompensa por todo o
Desporto
esforço. Ainda hoje sorDias especiais
riem ao falar nesse momento. Agora esperam
Estados
pela oportunidade para
irem a Inglaterra disputar
o prémio internacional. l'1

O

lobveira@visao.impresa.pt

1

Alimentar com um toque
O que é possível fazer com €0,40?
Muito, mostra a app ShareTheMeal
lançada pela ONU. Um donativo
deste valor é suficiente para
alimentar uma criança por dia. Até
ao Natal, os utilizadores deverão
garantir 20 mil refeições para
crianças refugiadas sírias.

2
Socorro instantâneo
A app112 foi criada por um
empresário surdo português e
facilita os pedidos de ajuda de
pessoas surdas, com deficiência
ou idosas. Basta carregar
num botão e é lançado um
alerta dirigido a instituições ou
familiares.

3
Quem vai ajudar hoje?
Todos os dias a One Today, criada
peta Googte, apresenta uma
nova organização solidária aos
utilizadores e pede-lhes 1 dólar.
O donativo pode ser partilhado
nas redes sociais para inspirar os
amigos a fazerem o mesmo.
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Iliteracia digital ao fundo
na freguesia de Marvila
Computadores e comunicação ao serviço da comunidade e para todas as
idades o Aproximar cidadãos e autarquia, a meta de Fernando Medina
CARLA CARRICO/ASF

LISBOA
Por

ANTÓNIO BARROSO
polo da Junta de Freguesia de Marvila situado
na avenida Paulo VI,
nunca pareceu tão pequeno com tantos lá
dentro, ontem, ao final da tarde,
para o pontapé de saída no Centro
de Cidadania Digital (CCD), projeto - piloto da autarquia que teve no
carismático bairro o início, mas
que, como disse a A BOLA o vereador do pelouro das Tecnologias (e
do Desporto), Jorge Máximo, «é
intenção implementar em todas as
24 freguesias» da capital.
«Combate à iliteracia digital»,
foi a tónica do discurso do autarca, Fernando Medina, satisfeito
por, nos dez computadores ali disponíveis no espaço, municípes já
de provecta idade darem os primeiros passos e aprenderem o básico: como mandar um email, navegar na internet, mas,
fundamentalmente «poder fazer
um jornal da paróquia, ou melhor
encaminhar uma reclamação para
a câmara, se tiver um buraco na
sua rua». Maria Trindade, de 73

O

Fernando Medina com um utente: em Marvila, dez portáteis permitem Instrução a todos

Portáteis e formadores
para ajudar: autarquia e
cidadãos mais próximos
pelas novas tecnologias

anos,uma das primeiras utentes,
estava fascinada. «Já experimentei, tudo pode ser mais fácil», disse-nos. Belarmino Silva, presidente da junta, espera que «muitos
mais adiram aos computadores»,
e até o presidente do Oriental, Jorge Nabais, não faltou à cerimónia.
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O primeiro Centro de Cidadania Digital da cidade de Lisboa foi inaugurado esta quarta-feira, em
Marvila. Dentro das suas portas, as mais recentes tecnologias de informação e comunicação (TIC)
estão acessíveis aos moradores do bairro. Mas, mais do que isso, o Centro quer capacitar moradores a
melhorar Marvila através das tecnologias e, ao mesmo tempo, dinamizar um verdadeiro "laboratório
vivo" de soluções digitais para a cidade.
Ainda o Centro não tinha sido inaugurado oficialmente e já uma 'turma' de moradores de Marvila
ocupava uma das salas, durante a tarde do dia 4 de Novembro. Esta foi a primeira sessão com a
comunidade local dinamizada pelo CDI Portugal, organização não-governamental que assegura a
gestão do Centro, criado em conjunto pela freguesia de Marvila e pela câmara municipal de Lisboa.
Nesta abordagem inicial, que serve de exemplo às potencialidades do espaço de cidadania digital, o
objectivo foi "mergulhar na comunidade". Ou seja, ouvir moradores, perceber quais os pontos fortes e
fracos do bairro e que melhorias podem ser possíveis através das TIC. A aprendizagem e uso prático
das ferramentas informáticas à disposição do Centro virá numa segunda fase, já direccionada para
melhorar a vida dos moradores e do bairro em si.
Capacitar jovens e menos jovens
O Centro está, portanto, longe de ser um mero espaço de utilização de computadores e Internet. Esta
é a primeira experiência da autarquia num espaço de cidadania digital e participação na vida pública
da cidade. E a ideia é replicar o modelo para outros bairros, com diferentes tipologias e identidades.
"O objectivo é muito claro: permitirmos que todos tenham acesso às ferramentas que lhes permitam
participar na economia digital", combatendo a exclusão digital geracional, afirmou o presidente da
câmara municipal de Lisboa, Fernando Medina, em declarações durante a inauguração do Centro.
O espaço, aberto a qualquer cidadão, está equipado com as mais recentes TIC. Além disso, o CDI
Portugal está a promover, até Junho de 2016, um trabalho de capacitação com a população do bairro.
Divididas em dois grupos - sénior e júnior -, as comunidades vão identificar um problema do bairro e
formas de o minimizar através das ferramentas digitais. Depois, mãos à obra: será altura de trabalhar
num projecto concreto, sob dinamização e formação do CDI, que permita que as novas competências
sejam úteis para o bairro.
Um dos objectivos, confessa João Baracho, director do CDI, é que do trabalho com a comunidade
"saia uma proposta concreta para o orçamento participativo de Lisboa". Algo que consolida a
capacidade de participação pública dos moradores. Jorge Máximo, vereador da autarquia de Lisboa
com o pelouro dos Sistemas de Informação, dá outro exemplo: "porque não desenvolver o jornal
digital da paróquia com as ferramentas do Centro?".

Página 11

Trabalhar em rede
Num largo escondido de Marvila, junto ao Estádio do Clube Oriental de Lisboa, a nova morada do
Centro de Cidadania Digital não parece óbvia, à primeira vista. A pergunta impõe-se: porquê Marvila
para dar o pontapé de saída a este modelo de participação digital?
O bairro foi uma escolha natural, na perspectiva do vereador lisboeta. "Em Marvila, há um conceito
muito forte, que é 'Marvila é uma responsabilidade de todos' e, neste bairro, trabalha-se em rede, de
forma muito visível", argumenta Jorge Máximo. O trabalho em rede é uma das bases do Centro de
Cidadania Digital. Para já, o espaço envolve a cooperação das diferentes instituições e associações do
bairro, mas a ideia é alargar o envolvimento a outras entidades, como centros de investigação ou
empresas tecnológicas. "Estou certo de que, com uma rede de parceiros alargada e com algum
empenho da câmara municipal, conseguiremos multiplicar o número de Centros de Cidadania Digital,
mostrando o conceito a novas freguesias", acrescenta o responsável pela área das TIC.
A meta é, portanto, dinamizar vários Centros pela cidade. Quantos, onde e para quando acaba por
ser a grande incógnita que está dependente do sucesso deste primeiro espaço, em Marvila. Como
explica Jorge Máximo, "o modelo de expansão será em função do êxito deste Centro". Portanto, só em
Junho haverá resultados para definir os próximos passos da estratégia lisboeta.
De Marvila para a cidade inteligente
Os Centros de Cidadania Digital são "peças fundamentais" de um novo programa estratégico da
câmara municipal, sob o nome "Lisboa Aberta". E inserem-se também, como explica Fernando Medina,
"em duas linhas importantes da estratégia da cidade": Cidade Inteligente e Lisboa Inclusiva.
A inauguração do espaço em Marvila integra-se na "promoção, cada vez maior, do uso de tecnologias
de informação, quer do ponto de vista dos serviços da câmara, quer também do ponto de vista da
comunidade em geral", apontou o autarca. As ferramentas digitais contribuem, desta forma, para uma
maior desmaterialização dos processos administrativos, mas também para um maior contacto com os
cidadãos, com as suas reivindicações e com "informações importantes do que vai acontecendo na
cidade".
Por outro lado, e a propósito da inclusão digital, Fernando Medina reforçou que "Lisboa e as restantes
cidades precisam de ser espaços onde todos tenham oportunidades". "Tratarmos da literacia digital é
um aspecto muito importante para essa inclusão", permitindo aos cidadãos "participar e usufruir dos
benefícios que a sociedade de informação está a trazer".
Co-criar soluções
Como é que tudo isto tem lugar no Centro de Marvila? Através de uma componente de "laboratório
vivo" da cidade. Aqui, os moradores terão acesso às ferramentas que Lisboa já possui para melhorar,
via digital, a participação pública. É o caso, por exemplo, das aplicações "Na Minha Rua", "O Meu
Bairro", "Lisboa Participa" e "Lisboa Interactiva".
A autarquia espera, assim, um benefício mútuo: por um lado, os moradores estarão mais integrados
e participativos nas decisões da cidade; por outro, a cidade pode testar a usabilidade das ferramentas,
adaptando-as às necessidades dos moradores.
O teste não se faz só com ferramentas existentes - o "laboratório" vai permitir experimentar novas
aplicações, ideias e tecnologias. "Quando desenvolvemos soluções dentro da cidade de Lisboa,
devemos compreender as localidades e testar localmente", defende Jorge Máximo. Até porque, como
sublinha, "a realidade de Marvila é diferente da realidade da Mouraria ou da Ajuda - são dinâmicas de
bairro diferentes".
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Neste processo co-colaborativo entre moradores e autarquia, as empresas e entidades que queiram
testar novas soluções de participação urbana têm também a porta aberta. Tudo para que, do Centro
de Marvila, possam sair ferramentas já testadas que respondam aos problemas reais da cidade. "O
nosso objectivo é que as pessoas utilizem estas soluções e que, acima de tudo, isto lhes facilite a
vida". De Marvila para o resto da cidade, Lisboa está hoje mais perto de melhorar a participação
digital dos seus moradores.
Fotografia:
Marisa Vitorino Figueiredo
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Lisboa - CML e JF de Marvila inauguram Centro de Cidadania Digital de Marvila | TVL WebTV
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4 de Novembro de 2015
A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Marvila unem esforços, com um conjunto
alargado de entidades, para a criação e dinamização do primeiro Centro de Cidadania Digital de Lisboa
em Marvila, que vai ser inaugurado no próximo dia 4 de novembro, às 17h30.
O Centro de Cidadania Digital, é um espaço aberto aos cidadãos, equipado com as mais recentes
tecnologias de informação e comunicação, e todos os materiais necessários à promoção da cidadania
ativa, inclusão digital e participação através do uso das tecnologias.
Fica situado na Junta de Freguesia de Marvila ( Av. Paulo VI nº 8 r/c - junto à Igreja de S.
Maximiliano Kolbe) e iniciou a sua atividade no dia 4 de Novembro.
Este Pólo constitui a materialização de uma política de abertura à participação dos cidadãos na vida
da cidade, de disponibilização de ferramentas digitais que permitem uma democracia mais próxima e
participada por todos, e de dinamização de Lisboa como uma cidade inteligente e humana.
Neste local os cidadãos conhecerão e terão acesso às principais ferramentas digitais para a cidadania
e participação, tais como: as aplicações "Na Minha Rua", "O Meu Bairro", "Lisboa Participa", "Lisboa
Interativa", e muitas outras que serão a parte principal de um verdadeiro laboratório vivo, em que
novas e inovadoras soluções digitais serão desenvolvidas e testadas de forma participativa e
colaborativa.
Na ocasião será realizada uma primeira ação com os primeiros cidadãos utilizadores do centro que
será desenvolvida com a equipa de dinamização e formação, liderada pela ONG CDI Portugal.
No evento de inauguração estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, o Vereador com o Pelouro dos Sistemas de Informação do Município, Jorge Máximo,
o Presidente da Junta de Freguesia de Marvila, Belarmino Silva, e representantes das principais
entidades envolvidas na criação e disponibilização de serviços e tecnologias digitais aos cidadãos.
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O combate à iliteracia digital, para que munícipe algum deixe de aproveitar as novas tecnologias só
por não as ter e/ou quem o oriente, numa aproximação entre comunidades e a autarquia, teve esta
quarta-feira um importante incremento, com a inauguração do primeiro Centro de Cidadania Digital
(CCD) de Lisboa, na Junta de Freguesia de Marvila. No espaço, situado na avenida Paulo VI, no
carismático bairro lisboeta, bem ao lado do Estádio Eng.º Carlos Salema, casa do popular Clube
Oriental de Lisboa, o presidente da autarquia, Fernando Medina, acompanhado pelo vereador com o
pelouro dos Sistemas de Informação do Município (e também com a tutela do Desporto), Jorge
Máximo, e pelo presidente da primeira das 24 juntas de freguesia da capital que conta com o projeto,
Belarmino Silva, descerraram esta quarta-feira a lápide que assinala a aproximação entre edilidade e
cidadãos, ou eleitos e eleitores, através das autoestradas da informação que as novas tecnologias
colocam ao alcance de todos. Dispostos sobre as mesas, dez portáteis, onde cidadãos do bairro e da
comunidade local, devidamente acompanhados por monitores, mergulharam na Internet e
aprenderam coisas básicas, como pesquisar informação ou enviar um email. Mas o intuito é muito
mais vasto. Será muitos mais fácil e devidamente centralizado enviar um email aos serviços
apropriados da autarquia a propósito de reclamações, como os buracos das ruas. Ou até fazer um
jornal da paróquia, ou do bairro. E, porque não, até publicitarem aqui as novidades do Oriental ,
afirmou a A BOLA Jorge Máximo, que espera enorme adesão dos lisboetas , em particular dos de
classes mais desfavorecidas e idades mais avançadas, que não tinham posses ou acesso a
computadores, e agora têm ali dez portáteis à disposição para se aventurarem nas tecnologias da
informação que mais depressa os levam ao fim do Mundo do que ao fim da rua sem saírem da
cadeira... e do bairro. Nos nossos esforços para a inclusão social de todos, saltou à evidência uma
fratura entre os que têm ferramentas tecnológicas à sua disposição e os que não as têm. Mas a maior
fratura é geracional, que urge combater, o que pretendemos, a par da iliteracia digital E não é só
acima dos 60, é a partir dos 30, 40 anos: os nossos filhos já mexem melhor nestas coisas do que nós.
Com os CCD,sSerá muito mais fácil comunicarem aos serviços da câmara se tiverem um buraco na
vossa rua , disse Fernando Medina na ocasião, para uma plateia de utentes dos portáteis constituída,
na ocasião, por munícipes e marvilenses na faixa etária acima dos 60. Já experimentei, em casa,
quero aprender mais , disse a A BOLA a septuagenária Maria Trindade, de 73 anos, com os olhos fixos
no ecrã mais próximo. Será questão de tempo até deixar de estranhar e já não passar sem o auxílio
da internet, seguramente, confia o presidente da junta de freguesia, Belarmino Silva. Se os olhos são
a janela da alma, o ecrã é a janela do mundo. Marvila não é no centro da cidade, mas é uma
centralidade de Lisboa e quer sê-lo ainda mais. Tem anseios para ser uma área onde se possa viver
bem e desenvolver projetos , disse Belarmino Silva a A BOLA, ufano: Marvila é pioneira na
desenvolvimento da literacia digital e, como sempre dizemos, responsabilidade de todos! Familiarizar
os cidadãos de todas as idades com a internet e as formas mais rápidas e assertivas de, a título de
exemplo, dirigir uma reclamação aos serviços adequados da autarquia, será uma vantagem. Além de
possibilitar o acesso a todo um Mundo à espera de ser conhecido a quem, à boa maneira portuguesa,
nasceu, cresceu e um dia quer ser sepultado no seu bairro, na sua terra. O projeto-piloto deverá ser
alargado às restantes 23 freguesias de Lisboa. Todos os que se lembram do ZX Spectrum já estão
fora de prazo, as novas tecnologias da informação e das comunicações são para todos, agora todos
terão acesso a elas , ironizou o edil lisboeta, Fernando Medina, a propósito. O projeto conta com a
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parceria da organização não governamental (ONG) CDI Portugal. Muitos vão saltar para dentro do
novo universo digital. Que tenham a humildade de dizer 'eu não sei mas quero saber', é o mais
importante. Pois da sua rua vão poder fazer chegar a todos, rapidamente , concluiu o edil da capital,
Fernando Medina, a propósito. Nas paredes do espaço, onde as formadoras se afadigaram a recolher
inscrições de interessados (para cima de uma dezena, só neste primeiro dia), a sabedoria de
Aristóteles desafia, em carateres garrafais: Todos os homens, por natureza, desejam saber . A
embelezar o espaço e inspirar os utentes, o filósofo grego concorre, em frases inscritas nas paredes,
com... Marilyn Monroe: Não deixes o teu medo de falhar triunfar sobre a alegria de participar .
Incentivos que têm em Lee Odder o maior destaque: Se queres que a tua ideia se torne genial, pede
à tua comunidade para participar . É experimentar.
04-11-2015
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Jornal Expresso do Oriente Primeiro Centro de Cidadania Digital inaugurado hoje em
Marvila
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A Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia de Marvila inauguram hoje o primeiro Centro de Cidadania
Digital, um espaço aberto a todos os cidadãos. Em parceria com um conjunto alargado de entidades, a
Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Junta de Freguesia de Marvila unem esforços para a criar o
primeiro Centro de Cidadania Digital de Lisboa. A cerimónia de inauguração é presidida por Fernando
Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e conta com a presença do vereador com o pelouro dos
Sistemas de Informação, Jorge Máximo, de Belarmino Silva, presidente da JF Marvila, e ainda de
representantes das principais entidades envolvidas no projecto. Trata-se de um espaço aberto aos
cidadãos, equipado com as mais recentes tecnologias de informação e comunicação. De acordo com a
CML, possui "todos os materiais necessários à promoção da cidadania activa, inclusão digital e
participação através do uso das tecnologias". "Este pólo constitui a materialização de uma política de
abertura à participação dos cidadãos na vida da cidade, de disponibilização de ferramentas digitais que
permitem uma democracia mais próxima e participada por todos, e de dinamização de Lisboa como
uma cidade inteligente e humana". Os cidadãos lisboetas terão ao seu dispor no novo Centro as
aplicações de cidadania e participação disponibilizadas pela Câmara, nomeadamente "Na Minha Rua",
"O Meu Bairro", "Lisboa Participa", "Lisboa Interativa", e ainda outras. Estas ferramentas digitais
"serão a parte principal de um verdadeiro laboratório vivo, em que novas e inovadoras soluções
digitais serão desenvolvidas e testadas de forma participativa e colaborativa", continua a CML, em
comunicado. A inauguração será marcada por uma acção com os primeiros cidadãos utilizadores do
Centro, desenvolvida com a equipa de dinamização e formação, liderada pela organização nãogovernamental CDI Portugal. Decorre pelas 17h30 nas instalações da Junta de Freguesia de Marvila na
Avenida Paulo VI, n.º8, junto à Igreja de São Maximiliano Kolbe.
Colocado porem Novembro 4, 2015
redacção
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A Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia de Marvila inauguram hoje o primeiro Centro de Cidadania
Digital, um espaço aberto a todos os cidadãos. Em parceria com um conjunto alargado de entidades, a
Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Junta de Freguesia de Marvila unem esforços para aCRIAR o
primeiro Centro de Cidadania Digital de Lisboa. A cerimónia de inauguração é presidida por Fernando
Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e conta com a presença do vereador com o pelouro dos
Sistemas de Informação, Jorge Máximo, de Belarmino Silva, presidente da JF Marvila, e ainda de
representantes das principais entidades envolvidas no projecto. Trata-se de um espaço aberto aos
cidadãos, equipado com as mais recentes tecnologias de informação e comunicação. De acordo com a
CML, possui "todos os materiais necessários à promoção da cidadania activa, inclusão digital e
participação através do uso das tecnologias". "Este pólo constitui a materialização de uma política de
abertura à participação dos cidadãos na vida da cidade, de disponibilização de ferramentas digitais que
permitem uma democracia mais próxima e participada por todos, e de dinamização de Lisboa como
uma cidade inteligente e humana". Os cidadãos lisboetas terão ao seuDISPOR no novo Centro as
aplicações de cidadania e participação disponibilizadas pela Câmara, nomeadamente "Na Minha Rua",
"O Meu Bairro", "Lisboa Participa", "Lisboa Interativa", e ainda outras. Estas ferramentas digitais
"serão a parte principal de um verdadeiro laboratório vivo, em que novas e inovadoras soluções
digitais serão desenvolvidas e testadas de forma participativa e colaborativa", continua a CML, em
comunicado. A inauguração será marcada por uma acção com os primeiros cidadãos utilizadores do
Centro, desenvolvida com a equipa de dinamização e formação, liderada pela organização nãogovernamental CDI Portugal. DECORREpelas 17h30 nas instalações da Junta de Freguesia de Marvila
na Avenida Paulo VI, n.º8, junto à Igreja de São Maximiliano Kolbe. Fonte:
http://expressodooriente.com/?p=25530
quarta, 04 novembro 2015 15:49
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LISBOA - A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Marvila unem esforços, com um
conjunto alargado de entidades, para a criação e dinamização do primeiro Centro de Cidadania Digital
de Lisboa em Marvila, que vai ser inaugurado no próximo dia 4 de novembro, às 17h30. O Centro de
Cidadania Digital, é um espaço aberto aos cidadãos, equipado com as mais recentes tecnologias de
informação e comunicação, e todos os materiais necessários à promoção da cidadania ativa, inclusão
digital e participação através do uso das tecnologias. Fica situado na Junta de Freguesia de Marvila (
Av. Paulo VI nº 8 r/c - junto à Igreja de S. Maximiliano Kolbe) e iniciará a sua atividade no próximo
dia 4 de Novembro. Este Pólo constitui a materialização de uma política de abertura à participação dos
cidadãos na vida da cidade, de disponibilização de ferramentas digitais que permitem uma democracia
mais próxima e participada por todos, e de dinamização de Lisboa como uma cidade inteligente e
humana. Neste local os cidadãos conhecerão e terão acesso às principais ferramentas digitais para a
cidadania e participação, tais como: as aplicações "Na Minha Rua", "O Meu Bairro", "Lisboa Participa",
"Lisboa Interativa", e muitas outras que serão a parte principal de um verdadeiro laboratório vivo, em
que novas e inovadoras soluções digitais serão desenvolvidas e testadas de forma participativa e
colaborativa. Na ocasião será realizada uma primeira ação com os primeiros cidadãos utilizadores do
centro que será desenvolvida com a equipa de dinamização e formação, liderada pela ONG CDI
Portugal. No evento de inauguração estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, o Vereador com o Pelouro dos Sistemas de Informação do Município, Jorge Máximo,
o Presidente da Junta de Freguesia de Marvila, Belarmino Silva, e representantes das principais
entidades envolvidas na criação e disponibilização de serviços e tecnologias digitais aos cidadãos.
Gerson Ingrês
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Já se encontra em pleno
funcionamento
o novo Centro
de Cidadania Digital,
na Freguesia de Marvila,
um equipamento que
promete aproximar
os cidadãos
da administração pública.
O Centro de Cidadania Digital surge por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em
parceria com a Junta de Freguesia de Marvila e um conjunto alargado de entidades, encabeçado pela organização nãogovernamental CDI Portugal.
O equipamento pretende funcionar com um espaço aberto a
todos os cidadãos e convidá-los
a conhecer e dominar as ferramentas digitais de participação
cívica, nomeadamente as aplicações ao seu dispor, como “Na
Minha Rua”, “O Meu Bairro”,
“Lisboa Participa”, “Lisboa Interativa”, e ainda outras. Na
primeira sessão, que decorreu
no próprio dia da inauguração,
um grupo de pessoas de todas as
idades deu os primeiros passos
para entrar com os dois pés no
mundo da cidadania digital.
Coisas práticas do dia-a-dia,

como buracos na estrada, bancos danificados ou árvores com
ramos partidos podem ser facilmente comunicados às entidades competentes, desde que o
munícipe saiba como fazê-lo.
Bem como outras formas de
participação cívica, como o
voto no Orçamento Participativo, ou a interacção com os serviços administrativos…

Ferramentas digitais
disponíveis para todos

O presidente da Câmara de
Lisboa saudou esses primeiros
fregueses, pioneiros na aprendizagem, pela coragem de aprender o que desconhecem, e agradeceu o apoio de todos os envolvidos no projecto. Fernando
Medina falou de “uma revolução tecnológica que cria novas

realidades que não
conhecíamos e que
muda os sectores tradicionais, a economia, a forma como
trabalhamos, como
nos relacionamos uns
com os outros e com
a administração pública, que traz possibilidades infindas de
desenvolvimento e
melhoria”. Ressalvou
depois que existe uma
fractura entre os que
têm os recursos que
lhes permitem participar e os que não dominam essas ferramentas; o novo Centro de Cidadania Digital visa derrubar essa
fractura e “permitir o
acesso do maior número de cidadãos possível às ferramentas digitais que
lhes permitem participar de forma activa na sociedade”.
Jorge Máximo, vereador com
o pelouro dos Sistemas de Informação, falou de “um dia muito
especial”, destacando as “novas
ferramentas ao dispor de todos
os cidadãos para participar de
forma activa na resolução dos
problemas do seu bairro”.

O vereador revelou a ambição
de uma participação alargada:
“Queremos mudar o paradigma
de desconhecimento das ferramentas digitais… Porque não ter
a Paróquia a fazer aqui o seu
jornal digital? Porque não desenvolver aqui o mapa das colectividades da Freguesia? Porque não colocar aqui a agenda
das actividades das associações?
Nem todos temos os mesmos
conhecimentos ou capacidade
de mobilização, mas devemos
estimular as pessoas a interagir
cada vez mais com o Município”. Elogiou depois os parceiros de referência envolvidos no
projecto, bem como a Junta de
Freguesia de Marvila, pela abertura manifestada para a criação
do equipamento.
Por seu turno, Belarmino Silva, presidente da Junta de Freguesia de Marvila, agradeceu a
confiança depositada pelo Município na sua autarquia e manifestou-se entusiasmado com a
responsabilidade de liderar este
projecto.
O Centro de Cidadania Digital situa-se nas instalações da
Junta de Freguesia de Marvila
na Avenida Paulo VI, n.º 8, junto à Igreja de São Maximiliano
Kolbe.
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Autarquia escalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao
desenvolvimento sustentável
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O Município de Santarém participa desde ontem e até domingo, no GREENFEST - evento sobre
sustentabilidade que se realiza no Centro de Congressos do Estoril. A participação de Santarém neste
evento consiste num espaço dedicado ao projecto de desenvolvimento sustentável "Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho". Hoje, sexta-feira, dia 9, o projecto "Ideias do
Antigamente - o Bunho" tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE sob o
mote "O Bunho um Recurso Natural com Valor Competitivo para os Territórios". Este projecto conta
com os oito parceiros estratégicos que actualmente o integram e com a presença da comunidade idosa
de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI
"Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta
oitava edição do GREENFEST " Cidadania Activa", cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de
mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo. Este trabalho que se expõe no GREENFEST
desenvolve-se numa rede de parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do
desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica "Os Tanheiros" e a empresa
TerraPalha. A Equipa Multidisciplinar de Acção para Sustentabilidade (EMAS) do Município escalabitano
concebeu o projecto "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se dinamiza
numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objectivo comum
de resgatar a arte de trabalhar o Bunho, uma fibra vegetal com características únicas, para a sua
emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O Município
de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de 2014,
evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a
pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respectivo ecossistema ribeirinho. A
aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa assente nos
princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação profissional
acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projectando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. *Texto publicado em edição impressa de 9 Outubro Adicionado a 13 Outubro 2015 Esta
notícia foi visualizada 1 vezes Veja o Correio do Ribatejo em formato digital - Clique aqui!
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O Município de Santarém participa desde ontem e até domingo, no GREENFEST - evento sobre
sustentabilidade que se realiza no Centro de Congressos do Estoril. A participação de Santarém neste
evento consiste num espaço dedicado ao projecto de desenvolvimento sustentável "Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho". Hoje, sexta-feira, dia 9, o projecto "Ideias do
Antigamente - o Bunho" tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE sob o
mote "O Bunho um Recurso Natural com Valor Competitivo para os Territórios". Este projecto conta
com os oito parceiros estratégicos que actualmente o integram e com a presença da comunidade idosa
de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI
"Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta
oitava edição do GREENFEST " Cidadania Activa", cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de
mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo. Este trabalho que se expõe no GREENFEST
desenvolve-se numa rede de parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do
desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica "Os Tanheiros" e a empresa
TerraPalha. A Equipa Multidisciplinar de Acção para Sustentabilidade (EMAS) do Município escalabitano
concebeu o projecto "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se dinamiza
numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objectivo comum
de resgatar a arte de trabalhar o Bunho, uma fibra vegetal com características únicas, para a sua
emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O Município
de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de 2014,
evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a
pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respectivo ecossistema ribeirinho. A
aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa assente nos
princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação profissional
acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projectando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. *Texto publicado em edição impressa de 9 Outubro Adicionado a 13 Outubro 2015 Esta
notícia foi visualizada 1 vezes Veja o Correio do Ribatejo em formato digital - Clique aqui!
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Autarquia Scalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao
desenvolvimento sustentável

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias do Ribatejo Online

Data Publicação:

07-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8b9e591a

NOTICIAS DO RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS PERIODICAMENTE - "A Imparcialidade Na
Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL - Editor e Responsável: António Centeio
Autarquia Scalabitana participa no GREENFEST com espaço dedicado ao desenvolvimento sustentável
Município de Santarém vai participar no GREENFEST - o maior evento de sustentabilidade do País GREENFEST, que decorre de 8 a 11 de outubro no Centro de Congressos do Estoril, com um espaço
dedicado ao projeto de desenvolvimento sustentável "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente O Bunho". No dia 9 de outubro, o projeto "Ideias do Antigamente -o Bunho" tem o seu momento de
alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, "O Bunho um Recurso Natural com Valor
Competitivo para os Territórios". Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos que atualmente o
integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é oferecida uma
experiência tecnológica com o CDI Portugal- CDI "Apps for Good - Apps que Mudam o Mundo", pelas
15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GREENFEST " Cidadania Ativa", cada
cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de transformar o (seu) mundo.
Este trabalho que se expõe no GREENFEST desenvolve - se numa rede de parceiros que interagem e
criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento. Os parceiros são: o IADE-U (Instituto de Arte,
Design e Empresa - Universitário), o ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto
Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das
Comunidades Autofinanciadas), a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica
"Os Tanheiros" e a empresa TerraPalha. O Município de Santarém assume a sua ambição de liderar
projetos de carácter inovador, focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e
identitários de um Território que pretende distinguir pelas boas práticas de governança. Capacitar a
organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público empreendedor na área
do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis é um objetivo estratégico
desta Edilidade. A Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) deste Município
concebeu o projeto pioneiro "Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho", que se
dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências diferenciadas, o objetivo
comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com caraterísticas únicas, para a
sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em harmonia com a Natureza. O
Município de Santarém ganhou o Prémio "B Green Innovation Award" - GREENFEST, na edição de
2014, evidenciando o potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável,
com a pretensão de criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema
ribeirinho. A aposta é diversificada em dimensões que se complementam, a componente formativa
assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de design thinking, visando a formação
profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em empreendedorismo, apoio social e estudo
multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do Bunho, projetando o artesanato como um
negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma profissão e uma comunidade em junção com
o reconhecimento profundo da urgente mudança do conceito de progresso que se alinha no respeito
pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais engrandecem a vida humana de uma plenitude
gratuita. VISITE O ESPAÇO DEDICADO AO PROJETO IDEIAS DO ANTIGAMENTE PROMOVEM O
AMBIENTE- O BUNHO, NO GREENFEST!
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Greenfest, de 8 a 11 de outubro no Estoril
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Região de Rio Maior Online

Data Publicação:

07-10-2015

URL:http://www.regiaoderiomaior.pt/greenfest-de-8-a-11-de-outubro-no-estoril/

O Município de Santarém está no GreenFest com o projeto de desenvolvimento sustentável Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho O Greenfest é o maior evento de sustentabilidade de
Portugal O cartaz acima diz respeito apenas a um dos acontecimentos do GreenFest. Por exemplo, o
Município de Santarém participa no GeenFest com um espaço dedicado ao projeto de desenvolvimento
sustentável Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho . Na sexta-feira, dia 9, o projeto
tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, O Bunho um Recurso
Natural com Valor Competitivo para os Territórios . Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos
que atualmente o integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é
oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal - CDI Apps for Good - Apps que Mudam o
Mundo , pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GreenFest que é a
Cidadania Ativa: cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de
transformar o (seu) mundo. Este trabalho que é exposto no GreenFest desenvolve-se numa rede de
parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento, explica a autarquia
ribatejana, nomeando os parceiros: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica Os Tanheiros e a empresa
TerraPalha. A autarquia escalabitana assume ser sua ambição "liderar projetos de carácter inovador,
focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e identitários de um território
que pretende distinguir pelas boas práticas de governança". Daí que tenha como "objetivo estratégico"
"capacitar a organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público
empreendedor na área do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis", refere
em nota de imprensa. Foi a Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) do Município
de Santrém que concebeu o projeto pioneiro Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho
. É um projeto que se "dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências
diferenciadas, o objetivo comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com
características únicas, para a sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em
harmonia com a Natureza", lê-se na mesma nota. Este projeto já rendeu o Município scalabitano o
Prémio B Green Innovation Award - GREENFEST, na edição de 2014, como reconhecimento do "seu
potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a pretensão de
criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema ribeirinho". Da descrição do
projeto consta ainda esta explicação: "A aposta é diversificada em dimensões que se complementam,
a componente formativa assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de 'design
thinking', visando a formação profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em
empreendedorismo, apoio social e estudo multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do
Bunho, projetando o artesanato como um negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma
profissão e uma comunidade em junção com o reconhecimento profundo da urgente mudança do
conceito de progresso que se alinha no respeito pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais
engrandecem a vida humana de uma plenitude gratuita."
2015-10-07T22:45:07+00:00
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Greenfest, de 8 a 11 de outubro no Estoril
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O Município de Santarém está no GreenFest com o projeto de desenvolvimento sustentável Ideias do
Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho O Greenfest é o maior evento de sustentabilidade de
Portugal O cartaz acima diz respeito apenas a um dos acontecimentos do GreenFest. Por exemplo, o
Município de Santarém participa no GeenFest com um espaço dedicado ao projeto de desenvolvimento
sustentável Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho . Na sexta-feira, dia 9, o projeto
tem o seu momento alto às 17h30, no espaço Creative Crowd-CCE com o mote, O Bunho um Recurso
Natural com Valor Competitivo para os Territórios . Este projeto conta com os 8 parceiros estratégicos
que atualmente o integram e com a presença da comunidade idosa de Santarém, a quem neste dia é
oferecida uma experiência tecnológica com o CDI Portugal - CDI Apps for Good - Apps que Mudam o
Mundo , pelas 15 horas, no âmbito do tema agregador desta oitava edição do GreenFest que é a
Cidadania Ativa: cada cidadão tem o "poder" de ser um agente de mudança e a capacidade de
transformar o (seu) mundo. Este trabalho que é exposto no GreenFest desenvolve-se numa rede de
parceiros que interagem e criam valor nas várias dimensões do desenvolvimento, explica a autarquia
ribatejana, nomeando os parceiros: o IADE-U (Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário), o
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), o ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa), o IEFP, a ACAF PORTUGAL (Associação das Comunidades Autofinanciadas), a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Confraria Gastronómica Os Tanheiros e a empresa
TerraPalha. A autarquia escalabitana assume ser sua ambição "liderar projetos de carácter inovador,
focados nos recursos naturais e endógenos como fatores competitivos e identitários de um território
que pretende distinguir pelas boas práticas de governança". Daí que tenha como "objetivo estratégico"
"capacitar a organização como um motor de ideias e ações em prol de um serviço público
empreendedor na área do Ambiente e Sustentabilidade, a favor das comunidades sustentáveis", refere
em nota de imprensa. Foi a Equipa Multidisciplinar de Ação para Sustentabilidade (EMAS) do Município
de Santrém que concebeu o projeto pioneiro Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente - O Bunho
. É um projeto que se "dinamiza numa rede de parceiros que consolidam, com as suas competências
diferenciadas, o objetivo comum, de resgatar a arte de trabalhar o Bunho - uma fibra vegetal com
características únicas, para a sua emergência no mercado contemporâneo que se desenvolve em
harmonia com a Natureza", lê-se na mesma nota. Este projeto já rendeu o Município scalabitano o
Prémio B Green Innovation Award - GREENFEST, na edição de 2014, como reconhecimento do "seu
potencial de inovação para a sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, com a pretensão de
criar valor em torno do artesanato do Bunho e do respetivo ecossistema ribeirinho". Da descrição do
projeto consta ainda esta explicação: "A aposta é diversificada em dimensões que se complementam,
a componente formativa assente nos princípios da inovação, apoiada em metodologias de 'design
thinking', visando a formação profissional acreditada, de modo a conferir a capacitação em
empreendedorismo, apoio social e estudo multidisciplinar destas artes e comunidades de artesãos do
Bunho, projetando o artesanato como um negócio que cria riqueza local, emprego e identifica uma
profissão e uma comunidade em junção com o reconhecimento profundo da urgente mudança do
conceito de progresso que se alinha no respeito pelo ritmo dos ecossistemas naturais, os quais
engrandecem a vida humana de uma plenitude gratuita."
2015-10-07T22:45:07+00:00
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Estudantes criam app para facilitar a comunicação de autistas
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Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, venceu uma
competição nacional com uma app que facilita a comunicação a pessoas com dificuldades de
expressão
Segunda feira, 5 de Outubro de 2015 |
Chama-se EBSSA Mais Especial e foi desenvolvida pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro. Esta aplicação para telemóvel facilita a comunicação a pessoas com autismo,
Síndrome de Down ou vítimas de acidente vascular cerebral, por exemplo.
Os utilizadores da app podem recorrer a um banco de imagens organizadas por temas que os ajuda a
expressarem-se. Além disso, a aplicação também permite registar os cuidados de saúde de que o
utilizador necessita e os seus contactos de emergência.
Atualmente, a app desenvolvida pelos estudantes do Barreiro só está disponível para Android , mas
poderá ser alargada a outras plataformas, já que foram os vencedores da competição nacional Apps
For Good, aberta a alunos do ensino básico e secundário.
A aplicação portuguesa irá competir no concurso internacional da Apps For Good no próximo ano e
terá o apoio de uma empresa de engenharia informática para o seu desenvolvimento.
O concurso realizou-se pela primeira vez em Portugal este ano, mas é originário do Reino Unido. O
objetivo é desafiar jovens estudantes do básico e secundário a criarem aplicações que ajudem a
resolver problemas sociais.
Em Portugal, o projeto é apoiado pela Direção-Geral de Educação, Associação Nacional de Professores
de Informática e Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Os financiadores
são a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP e Microsoft.
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Agrupamento de Escolas de Santo António - Barreiro Ganha o 1º lugar nacional APPS
FOR GOOD
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Um Agrupamento que tem enfrentado desafios e ganho muitos projetos, na rota do seu
desenvolvimento e das aprendizagens dos seus alunos.
Tudo começou com o convite da Apps For Good dirigido a todas as escolas do país, onde convidavam
as escolas a participar num projeto que tinha como objetivo criar uma aplicação que desse
principalmente resposta a um problema com que nos deparamos no nosso dia-a-dia.
Aceitámos, desde logo, o convite e ao juntarmos as duas turmas (11ºD e 11ºE, no ano lectivo
2014/2015), com ajuda dos professores que colaboraram neste projecto, tentámos logo perceber qual
seria o "melhor" problema da nossa escola, ao qual podíamos dar resposta ,criando uma boa APP.
Depois de muita conversa, chegámos a uma conclusão: era preciso dar resposta a um problema que
existe no agrupamento e na vida de muitos cidadãos; era preciso criar uma aplicação que ajudasse os
alunos com necessidades educativas especiais a comunicar de forma mais fácil com os que os rodeiam
.Este foi, então, o grande desafio.
Desde o início que as expectativas foram positivas, mesmo não tendo bem a noção do que era criar
uma APP. Tivemos sempre muito apoio dos professores que estavam envolvidos no projeto e, até
mesmo dos que não estavam, o que nos deu mais ânimo e força para avançar com o projecto sem
nunca querer desistir.
Depois de chegarmos a acordo sobre a escolha e o caminho a seguir, a criação da nossa APP fez com
que aumentássemos os nossos conhecimentos a nível informático , pois nunca tínhamos feito nada do
género.Tentámos dar resposta a um problema mundial, pois as crianças, jovens e adultos com
necessidades educativas especiais são pessoas que sofrem de síndrome de down, autismo, trissomia
21, avc's , entre outas doenças.
Além da ajuda dos professores, tivemos também a ajuda de especialistas do Apps for Good , via
skype, onde pudemos colocar várias questões : foram eles que nos indicaram a fábrica de aplicativos a
partir do qual criámos a nossa app, entre outros.
Tendo em conta o público principal a quem se destina a nossa APP, decidimos designá-la por EBSSA
MAIS ESPECIAL.
No dia 24 de junho, na Escola Secundária de Seomara da Costa Primo, houve o primeiro encontro das
escolas do centro e sul do país. O júri pode conhecer e avaliar as aplicações que lá se encontravam,
tal como nós pudemos ver e conhecer as aplicação dos colegas das outras escolas . Foi um dia cheio
de emoção e alguns nervos, é claro, pois era naquele dia que íamos ficar a saber o que os
responsáveis da Apps for Good, da Microsoft, entre outros, achavam da nossa aplicação.
No final da tarde desse mesmo dia chegou a hora de todos sabermos qual era a APP vencedora do

Página 33

primeiro lugar e, é claro ,foi com muito orgulho e animação que recebemos a notícia de termos
alcançado o 1º lugar regional.
No dia 11 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, houve mais um encontro das APPS
criadas, onde se juntaram todas as escolas vencedoras dos regionais, agora com responsabilidade
ainda mais acrescida.
Procedeu-se à avaliação final por parte do júri a partir das apresentações das diversas APPS, que
foram à final. Houve a distribuição de vários prémios, tais como, as melhores empreendedoras e as
três melhores apps. Mais uma vez a nossa APP Ebssa Mais Especial foi a grande vencedora do primeiro
prémio.
Agora, na sequência de termos vencido o projeto Apps For Good, foi -nos dada a oportunidade de
melhorarmos ainda mais a nossa app Ebssa Mais Especial, com ajuda da empresa Blip. Foi com muito
orgulho que recebemos essa notícia, estando agora dispostas a ir muito mais além, no caminho da sua
melhoria e da sua ultilização.
Esperemos que esta APP tenha imenso sucesso,que seja muito útil no mundo da educação especial ,
para muitos jovens e adultos a nível nacional e, quem sabe ,mundial.
Alunas dos Cursos Profissionais de Comércio e Restauração do 11ºD e 11ºE- 2014-2015
17.09.2015 - 11:49
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Aplicação de alunos para facilitar
comunicação com autistas
vence competição nacional
BARREIRO Do Agrupamento de Escolas de Santo António
16-09-2015

U

ma aplicação móvel para
facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for
Good", destinada a alunos dos
ensinos básico e secundário,
anunciou a organização.
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de
Escolas de Santo António, no
Barreiro, que se socorreram de
imagens para desenvolverem
um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome
de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador.
A final da competição, à
qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e

Âmbito: Regional

secundárias do país, avaliadas
por um júri, realizou-se na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que
possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24,
e receberem alertas sobre a
toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada
por alunos da Escola Secundária Seomara da Costa Primo,
na Amadora, que visa gerir
melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do
público", feita por votação na
internet, a "SOS Sénior" foi
eleita a melhor aplicação.
Esta "app" e a ""EBSSA mais

Corte: 1 de 1

especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital".
A iniciativa "Apps for Good",
que se realizou este ano pela
primeira vez em Portugal, teve
origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-adia da sua comunidade (good).
Ao todo, 300 alunos, dos 10
aos 18 anos, de 16 escolas,
orientados por 32 professores,
desenvolveram 56 aplicações,
das quais foram selecionadas
16 para a final.
O projecto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo
ano, à final internacional e
tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia
informática.
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional
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Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou em primeiro lugar na
competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização.
14-09-2015
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para
"smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down
e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador.
A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e secundárias do país,
avaliadas por um júri, realizou-se na sexta feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde as
"apps" estiveram expostas.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos
idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e
receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação.
Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital".
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no
Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para
telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um
problema do dia-a-dia da sua comunidade (good).
Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores,
desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final.
O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o
apoio de uma empresa de engenharia informática.
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Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a
Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas
entidades são as principais fontes financiadoras).
Lusa / EDUCARE
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional :: Jornal da Região

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Região Online

Data Publicação:

14-09-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c07f5fae

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos,
nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem
dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as características do
utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e
secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola
D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez
em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56
aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no
próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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"Apps for Good", aplicações criadas pelos jovens de Portugal | Mais Educativa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14-09-2015

Meio:

Mais Educativa Online

Autores:

Beatriz Cassona

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6c2e6aeb

Pela primeira vez em Portugal, surgiu a iniciativa "Apps for Good", que consiste em desafiar alunos do
ensino básico e secundário a desenvolverem aplicações, para telemóveis ou outros suportes, com o
objetivo de resolver problemas da sociedade. Estas aplicações criadas foram a concurso na passada
sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. 300 alunos, orientados por professores, entre os 10 e
os 18 nos de idade, de 16 escolas diferentes, desenvolveram 56 apps, sendo que apenas 16 foram
escolhidas para ir à final. Relativamente aos vencedores, a 1ª melhor app foi "EBSSA + Especial", do
Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro, e representava uma solução de comunicação. A
2ª melhor app, foi a "SOS Sénior", do agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó, e era dedicada aos
que sofrem de mobilidade reduzida entre outras limitações. E a 3ª melhor app foi "O Meu Curso", da
Escola Secundária Seomara da Costa Primo, Amadora, e dedica-se à gestão dos módulos integrados
no curso profissional. O projeto vencedor vai à final internacional do próximo ano, com o apoio de uma
organização de engenharia informática. A iniciativa nasceu no Reino Unido em 2010, com a finalidade
de desenvolver nos jovens uma veia criativa e empreendedora, usando a tecnologia.
Mon, 14 Sep 2015 14:00:21 +0200
Beatriz Cassona
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App para ajudar autistas venceu concurso nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Oeiras Digital Online

Data Publicação:

14-09-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8a92929

por Oeiras Digital | 14 de Setembro de 2015 | 19:00
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal desafia alunos
dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade
por Oeiras Digital | 14 de Setembro de 2015 | 19:00
A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para
"smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down
e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador.
A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. Esta app foi a concurso pela Escola D. Sancho II, de Alijó.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal desafia alunos
dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade.
O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o
apoio de uma empresa de engenharia informática.
(Com colaboração de Diana Gonçalves )
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Vencedores da 1ª Final Apps for Good em Portugal

Tipo Meio:
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PC Guia Online

Autores:

Luís M. Vedor

URL:http://www.pcguia.pt/2015/09/vencedores-da-1a-final-apps-for-good-em-portugal/

14 Setembro, 2015
Na passada sexta-feira aconteceu a 1ª final em Portugal da Apps for Good, que em termos
internacionais abrange cerca de 23 mil alunos de 680 escolas. Em Portugal, 300 alunos de 16 escolas
criaram 16 aplicações, durante os últimos oito meses, que foram a concurso.
Os principais objectivos 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.
Lista de vencedores:
1ª Melhor App
EBSSA + Especial - Sto. António - Barreiro
- É uma solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas que têm
dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas.
2ª Melhor App
SOS Senior - D. Sancho II - Alijó
- A SOS Sénior é uma app dedicada a todos os sofrem de mobilidade reduzida, isolamento, distância
(hospitais, família), doenças crónicas e diminuição das capacidades físicas e mentais.
3ª Melhor App
O Meu Curso - Seomara da Costa Primo - Amadora
- Gestão dos módulos integrados no curso profissional.
Outros prémios:
Melhor App - A escolha do público
SOS Sénior - D. Sancho II - Alijó
Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram)
2 da equipa SOS Sénior e 1 da equipa EBSSA + Especial
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Via CDI.
Luis Vedor
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Revista Smart Cities - Notícias - Aplicação que ajuda a comunicar vence Apps for
Good

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14-09-2015

Meio:

Smart Cities Online

Autores:

Patrícia Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98b0a0c0

2015-09-14
A aplicação móvel EBSSA + Especial, desenvolvida por alunos da Escola Básica e Secundária de Santo
António, no Barreiro, foi a grande vencedora do projecto piloto português Apps for Good, cujo
objectivo é estimular jovens a aplicar o potencial da tecnologia para transformar as comunidades nas
quais se inserem. O evento final do programa decorreu, dia 11, na Fundação Calouste Gulbenkian.
A app vencedora,, foi concebida a pensar nas pessoas que têm dificuldade em comunicar, tais como
jovens e adultos com autismo, portadores de trissomia 21 ou vítimas de um acidente vascular
cerebral. A solução encontrada baseia-se em imagens, organizadas por temas, às quais estas pessoas
podem recorrer para se expressar. Além disso, a aplicação inclui ainda um jogo didático, dados sobre
os cuidados de saúde de cada utilizar ou contactos de emergência.
Durante o evento final do projecto Apps for Good, foram premiadas outras duas aplicações criadas
por alunos entre os 10 e os 18 anos. O segundo lugar foi conquistado pela, que foi também a
aplicação favorita do público, vencendo o prémio "Melhor App - A Escolha do Público". Esta aplicação
móvel destina-se a pessoas que sofrem de "mobilidade reduzida, isolamento, doenças crónicas e
diminuição das capacidades físicas e mentais".
Além de botões que, à distância de um clique, estabelecem ligação com o número de emergência
nacional e de alerta para toma de medicação, a solução dos alunos da Escola D. Sancho II, em Vila
Real, inclui um teclado de marcação rápida e ferramentas úteis como lanterna, alta-voz, Skype, rádio
ou meteorologia.
O Meu Curso, da Escola Seomara da Costa Primo, na Amadora, por seu turno, ficou em terceiro lugar
nesta competição. Tendo em conta que muitos alunos tinham dificuldade em, por exemplo, 'decorar'
as classificações finais obtidas nos 100 módulos integrados num curso profissional leccionado nesta
escola, esta app móvel permite introduzir, entre outros, as várias notas ou as datas dos testes,
melhorando a organização.
Ao todo o projecto piloto Apps for Good contou com a participação de cerca de 300 alunos e 32
professores de 16 escolas portuguesas que conceberam um total de 56 aplicações. À escala global,
este programa nascido no Reino Unido engloba cerca de 23 mil alunos de 680 escolas de Portugal,
Espanha, Reino Unido e EUA.
Para João Baracho, director executivo do CDI Portugal, entidade responsável pelo Apps for Good em
território nacional, neste projecto de educação para a cidadania, não se trata apenas de construir
aplicações móveis, mas também de "promover a sustentabilidade e melhorar o mundo em que
vivemos".
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"O Apps for Good faz todo o sentido. Este trabalho revela bem a capacidade de trabalho e dinamismo
das escolas portuguesas. Os jovens, sendo bem orientados, fazem coisas fabulosas", destacou
Fernando Reis, secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, lembrando que "Portugal tem já
uma grande tradição e vários exemplos de projectos educativos na área da tecnologia".
Foto: ©CDI Portugal
Patrícia Silva
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Os vencedores das Apps for Good

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ComputerWorld Online

Data Publicação:

12-09-2015

URL:http://www.computerworld.com.pt/2015/09/11/os-vencedores-das-apps-for-good/

11 de Setembro de 2015
Primeira final terminou esta sexta-feira, com escola do Barreiro a apresentar a melhor aplicação
móvel.
A primeira final das " Apps for Good " em Portugal terminou esta sexta-feira com a indicação dos três
vencedores. A iniciativa do CDI envolveu 300 alunos de 16 escolas que desenvolveram 16 aplicações
nos últimos oito meses.
Os vencedores foram:
1ª Melhor App: EBSSA + Especial (Sto. António - Barreiro)
- solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas que têm
dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas.
2ª Melhor App: SOS Sénior (D. Sancho II - Alijó)
- app dedicada a todos os que sofrem de mobilidade reduzida, isolamento, distância (hospitais,
família,.), doenças crónicas e diminuição das capacidades físicas e mentais.
3ª Melhor App: O Meu Curso (Seomara da Costa Primo - Amadora)
- gestão dos módulos integrados no curso profissional.
Segundo João Paracho, director executivo do CDI Portugal, "o Apps for Good trabalha essencialmente
a capacidade criativa e empreendedora dos jovens sendo a tecnologia um meio mas não um fim. Este
projecto não dá formação de tecnologia mas usa a tecnologia para conduzir motivação nas pessoas".
Na escolha do público, a melhor app foi a SOS Sénior, enquanto na categoria Jovens Empreendedoras
no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram), foram escolhidas duas da equipa
SOS Sénior e uma da equipa EBSSA + Especial.
? Por Comunicado de imprensa
Comunicado de imprensa
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Aplicação de alunos para facilitar comunicação com autistas vence competição
nacional

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias da Madeira Online

12-09-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3b39aa5e

12/09/2015 06:34 Achou este artigo interessante? Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good",
destinada a alunos dos ensinos básico e secundário, anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais
especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que
se socorreram de imagens para desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças,
jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular
cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas
básicas e secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS
Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de
um curso profissional. Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS
Sénior" foi eleita a melhor aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas
na categoria "Jovens empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este
ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e
secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis,
com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao
todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram
56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai,
no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
12/09/2015 06:34
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Aplicação para melhor comunicar com autistas vence prémio

Tipo Meio:

Internet

Meio:

INCLUSO Online

Data Publicação:

12-09-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e62d523e

Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou (...) em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário. A
app, a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo
António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para desenvolverem um software para
smartphone que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e
vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A app pode ser
personalizada de acordo com as características do utilizador. (...) A iniciativa "Apps for Good", que se
realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos
ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua
comunidade (good). Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros,
incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian,
a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
Fonte: TVI24 por indicação de Livresco
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App para ajudar à comunicação com autistas vence competição nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

12-09-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=61dc7ce9

Por Lusa 12/09/2015 - 09:39 Miguel Madeira Uma aplicação móvel (app) para facilitar a comunicação
com crianças autistas ficou em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good", destinada a
alunos dos ensinos básico e secundário, anunciou a organização. A app, a EBSSA mais especial, foi
concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se
socorreram de imagens para desenvolverem um software para smartphone que ajuda crianças, jovens
e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a
superarem dificuldades de comunicação. A app pode ser personalizada de acordo com as
características do utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas
básicas e secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se na sexta-feira na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, onde as apps foram apresentadas. A segunda melhor aplicação foi a SOS
Sénior, da Escola D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de
emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma
de medicamentos. No terceiro lugar ficou a aplicação O meu curso, criada por alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de
um curso profissional. Na categoria A escolha do público, feita por votação na internet, a SOS Sénior
foi eleita a melhor app. Esta app e a EBSSA mais especial também foram premiadas na categoria
Jovens empreendedores no digital. A iniciativa Apps for Good, que se realizou este ano pela primeira
vez em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais:
que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos
18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projecto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a
Apps for Good envolve vários parceiros, incluindo a Direcção-Geral de Educação, a Associação Nacional
de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a
Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as
principais fontes financiadoras).
12/09/2015 - 09:39
Lusa
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"Apps for Good". Saiba quem foram os vencedores
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Iniciativa da CDI realizou-se pela primeira vez em Portugal "Apps for Good". Saiba quem foram os
vencedores poweruser.aeiou.pt Jornal i 11/09/2015 19:20:54 Facebook Twitter Iniciativa da CDI
realizou-se pela primeira vez em Portugal Esta sexta-feira ocorreu a 1ª final em Portugal da "Apps for
Good", que em termos internacionais abrange cerca de 23 mil alunos de 680 escolas. No território
nacional, 300 alunos de 16 escolas criaram 16 aplicações, durante os últimos oito meses, que foram
hoje a concurso. Os vencedores já são conhecidos: 1.ª Melhor App EBSSA + Especial - Sto. António Barreiro - É uma solução de comunicação aumentativa e alternativa totalmente indicada para pessoas
que têm dificuldade em comunicar, devido à presença de alterações cognitivas. 2ª Melhor App SOS
Senior - D. Sancho II - Alijó - A SOS Sénior é uma App dedicada a todos os sofrem de mobilidade
reduzida, isolamento, distância (hospitais, família,.), doenças crónicas e diminuição das capacidades
físicas e mentais. Uma App fácil de utilizar, em português e para todos os que precisam de ajuda! 3ª
Melhor App O Meu Curso - Seomara da Costa Primo - Amadora - Gestão dos módulos integrados no
curso profissional. Outros prémios: Melhor APP - A escolha do público SOS Sénior - D. Sancho II - Alijó
Jovens Empreendedoras no Digital - Prémio Siemens (raparigas que mais se destacaram) 2 da equipa
SOS Sénior e 1 da equipa EBSSA + Especial
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Tecnologia.
300 alunos
criam ‘apps’ ao
serviço do bem
Como pescar carpas, organizar uma
lista de compras ou comunicar com
uma criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações
móveis criadas por alunos que vão
hoje à final de uma competição, em
Lisboa. A iniciativa, que se realiza
pela primeira vez em Portugal, chama-se “Apps for Good” e nasceu no
Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes do básico e secundário a conceberem aplicações (apps) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais e
que ajudem a resolver um problema
da sua comunidade (good). A primeira final nacional de “Apps for Good”,
que apresenta 16 aplicações de
16 escolas, decorre na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18, de 16 escolas,
desenvolveram 56 aplicações, das
quais foram selecionadas 16 para
a final. O projeto vencedor vai, no
próximo ano, à final internacional.

Apoio de uma empresa de engenharia informática é um dos prémios. © JOÃO PIMENTEL FERREIRA
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Nacional

“Apps” ao serviço do bem
Alunos desenvolvem aplicações
com intuitos comunitários pág. 05
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Aplicação para autistas vence competição nacional
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Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças autistas ficou hoje em primeiro lugar
na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos dos ensinos básico e secundário,
anunciou a organização. A "app", a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um "software" para "smartphone" que ajuda crianças, jovens e adultos,
nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem
dificuldades de comunicação. A "app" pode ser personalizada de acordo com as características do
utilizador. A final da competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e
secundárias do país, avaliadas por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, onde as "apps" estiveram expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola
D. Sancho II, de Alijó, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como
bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos.
No terceiro lugar ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da
Costa Primo, na Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional.
Na categoria "a escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor
aplicação. Esta "app" e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens
empreendedoras no digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez
em Portugal, teve origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300
alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56
aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no
próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia
informática. Em Portugal, a "Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de
Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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Aplicação para melhor comunicar com autistas vence prémio
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Foi concebida por estudantes do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, e ganhou a
competição nacional "Apps for Good" Uma aplicação móvel para facilitar a comunicação com crianças
autistas ficou hoje em primeiro lugar na competição nacional de "Apps for Good", destinada a alunos
dos ensinos básico e secundário. A app, a "EBSSA mais especial", foi concebida por estudantes do
Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, que se socorreram de imagens para
desenvolverem um software para smartphone que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente
com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de
comunicação. A app pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. A final da
competição, à qual concorreram 16 aplicações de 16 escolas básicas e secundárias do país, avaliadas
por um júri, realizou-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde as apps estiveram
expostas. A segunda melhor aplicação foi a "SOS Sénior", da Escola D. Sancho II, de Alijó, que
possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a
Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos, indica a Lusa. No terceiro lugar
ficou a aplicação "O meu curso", criada por alunos da Escola Secundária Seomara da Costa Primo, na
Amadora, que visa gerir melhor os módulos de disciplinas de um curso profissional. Na categoria "a
escolha do público", feita por votação na internet, a "SOS Sénior" foi eleita a melhor aplicação. Esta
app e a ""EBSSA mais especial" também foram premiadas na categoria "Jovens empreendedoras no
digital". A iniciativa "Apps for Good", que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal, teve
origem no Reino Unido e desafia alunos dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações
(app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a
resolver um problema do dia-a-dia da sua comunidade (good). Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18
anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projeto que ficou em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Em Portugal, a
"Apps for Good" envolve vários parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação
Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas
entidades são as principais fontes financiadoras).
2015-09-11T20:32:05.482+01:00
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Iniciativa do CDI realiza-se pela primeira vez em Portugal
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10 de Setembro de 2015, 15:00
A iniciativa "Apps for Good" do CDI termina amanhã com a realização do evento final na Fundação
Calouste Gulbenkian, onde serão mostradas ao público e colocadas em competição as melhores
aplicações concebidas pelos alunos entre os 10 e os 18 anos.
Estimular e capacitar jovens a perceberem e aplicarem o potencial da tecnologia para transformar o
mundo e as comunidades nas quais se inserem é o objetivo principal do Apps for Good. Este programa
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 teve a participação de cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
criaram um total de 56 aplicações.
João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal, afirma, em comunicado, que 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". E acrescenta "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."
Profissionais do setor tecnológico e 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 projeto teve o envolvimento da Direção Geral da Educação, tendo a Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação EDP e Microsoft como principais financiadores. A Associação Nacional de Professores de
Informática e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 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 também à realização dos
eventos.
Catarina Gomes
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Apps criadas por alunos competem em Lisboa
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10.09.2015
"Apps for Good" pela primeira vez em Portugal. Como pescar carpas, organizar uma lista de compras
ou comunicar com uma criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações móveis
criadas por alunos que vão à final de uma competição, na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se
realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se "Apps for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010.
Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis,
ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema da
sua comunidade (good). A primeira final nacional de "Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de
16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos
18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram
selecionadas 16 para a final. O projeto que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final
internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática.
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à final de uma competição,
na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se 'Apps
for Good' e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade (good). A primeira final nacional de
'Apps for Good', que apresenta 16 aplicações de 16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Alunos da Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto,
conceberam o 'Food Organizer', uma aplicação que permite atualizar a lista de compras de casa, fazer
as refeições de acordo com os ingredientes disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já
estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó, criaram 'SOS Sénior', uma aplicação para 'smartphone',
com imagens, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema
incorporado de geolocalização permite que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser
facilmente localizado por equipas de socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no
Barreiro, os alunos socorreram-se igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel
que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de
acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, 'EBSSA mais
especial', pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. Outras 'apps', que
entram na competição e podem ser vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações
sobre um clube desportivo e jogos de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos
produzidos na Adega de Borba. Há também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da
carpa - os melhores locais, os materiais a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar e de como solucionar problemas informáticos. Para quem gosta de passear, há uma 'app' que funciona
como um guia turístico de Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de interesse a
visitar, restaurantes e serviços. A iniciativa 'Apps for Good' envolve, em Portugal, vários parceiros,
incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian,
a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
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Aplicações para crianças autistas ou para pescar carpas. Invenções de alunos
portugueses em competição
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à final de uma competição,
na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em Portugal, chama-se "Apps
for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos ensinos básico e secundário a
conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com intuitos
sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade (good). A primeira final nacional de
"Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de 16 escolas, decorre na sexta-feira, na Fundação
Calouste Gulbenkian. Ao todo, 300 alunos, dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32
professores, desenvolveram 56 aplicações, das quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto
que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à final internacional e tem assegurado o apoio de
uma empresa de engenharia informática. Alunos da Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto,
conceberam o "Food Organizer", uma aplicação que permite atualizar a lista de compras de casa, fazer
as refeições de acordo com os ingredientes disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já
estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó, criaram "SOS Sénior", uma aplicação para "smartphone",
com imagens, que possibilita aos idosos acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de
apoio, como a Linha Saúde 24, e receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema
incorporado de geolocalização permite que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser
facilmente localizado por equipas de socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no
Barreiro, os alunos socorreram-se igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel
que ajuda crianças, jovens e adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de
acidente vascular cerebral, a superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, "EBSSA mais
especial", pode ser personalizada de acordo com as características do utilizador. Outras "apps", que
entram na competição e podem ser vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações
sobre um clube desportivo e jogos de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos
produzidos na Adega de Borba. Há também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da
carpa - os melhores locais, os materiais a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar e de como solucionar problemas informáticos. Para quem gosta de passear, há uma "app" que
funciona como um guia turístico de Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de
interesse a visitar, restaurantes e serviços. A iniciativa "Apps for Good" envolve, em Portugal, vários
parceiros, incluindo a Direção-Geral de Educação, a Associação Nacional de Professores de
Informática, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação
Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft (estas três últimas entidades são as principais
fontes financiadoras). Lusa/SOL
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Apps criadas por alunos portugueses competem em desafio final
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Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma criança com autismo são
algumas funcionalidades de aplicações móveis que vão à final da competição "Apps for Good", na
sexta-feira, em Lisboa Como pescar carpas, organizar uma lista de compras ou comunicar com uma
criança com autismo são algumas funcionalidades de aplicações móveis criadas por alunos que vão à
final de uma competição, na sexta-feira, em Lisboa. A iniciativa, que se realiza pela primeira vez em
Portugal, chama-se "Apps for Good" e nasceu no Reino Unido, em 2010. Desafia estudantes dos
ensinos básico e secundário a conceberem aplicações (app) para telemóveis, ou outros suportes
tecnológicos móveis, com intuitos sociais: que ajudem a resolver um problema da sua comunidade
(good). A primeira final nacional de "Apps for Good", que apresenta 16 aplicações de 16 escolas,
decorre na sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian. De acordo com a Lusa, ao todo, 300 alunos,
dos 10 aos 18 anos, de 16 escolas, orientados por 32 professores, desenvolveram 56 aplicações, das
quais foram selecionadas 16 para a final. O projeto que ficar em primeiro lugar vai, no próximo ano, à
final internacional e tem assegurado o apoio de uma empresa de engenharia informática. Alunos da
Escola Secundária Filipa Vilhena, no Porto, conceberam o "Food Organizer", uma aplicação que
permite atualizar a lista de compras de casa, fazer as refeições de acordo com os ingredientes
disponíveis na despensa e escolher a melhor receita. Já estudantes da Escola D. Sancho II, de Alijó,
criaram "SOS Sénior", uma aplicação para "smartphone", com imagens, que possibilita aos idosos
acederem a contactos de emergência, como bombeiros, e de apoio, como a Linha Saúde 24, e
receberem alertas sobre a toma de medicamentos. Um sistema incorporado de geolocalização permite
que, por exemplo, em caso de acidente, o idoso possa ser facilmente localizado por equipas de
socorro. No Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro, os alunos socorreram-se
igualmente de imagens para desenvolverem uma aplicação móvel que ajuda crianças, jovens e
adultos, nomeadamente com autismo, síndrome de Down e vítimas de acidente vascular cerebral, a
superarem dificuldades de comunicação. A aplicação, "EBSSA mais especial", pode ser personalizada
de acordo com as características do utilizador. Outras "apps", que entram na competição e podem ser
vistas na sexta-feira, na Gulbenkian, permitem obter informações sobre um clube desportivo e jogos
de futebol, sobre novidades cinematográficas ou sobre os vinhos produzidos na Adega de Borba. Há
também aplicações que dão dicas sobre a pesca desportiva da carpa - os melhores locais, os materiais
a usar, os engodos e os tipos de carpa que se podem pescar - e de como solucionar problemas
informáticos. Para quem gosta de passear, há uma "app" que funciona como um guia turístico de
Portugal, com informação sobre eventos, património, locais de interesse a visitar, restaurantes e
serviços. A iniciativa "Apps for Good" envolve, em Portugal, vários parceiros, incluindo a Direção-Geral
de Educação, a Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação EDP e a Microsoft
(estas três últimas entidades são as principais fontes financiadoras).
2015-09-10T10:43:01.428+01:00

Página 59

A60

1ª Final "Apps for Good" em Portugal
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Iniciativa do CDI envolveu 300 alunos e 16 escolas
2015-09-09 15:36:00
No âmbito do primeiro projeto-piloto CDI Apps for Good nacional, que chegou ao fim, serão agora
anunciadas e colocadas em competição as melhores aplicações concebidas por alunos entre os 10 e os
18 anos. Esta é uma iniciativa que pretende estimular e capacitar os jovens a perceberem e aplicarem
o potencial da tecnologia para transformar o mundo.
Chegou ao o piloto CDI Apps for Good, culminando o projeto com o anúncio e a competição entre as
aplicações vencedoras. Será na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, pelas 15h. 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 surgiu o
programa teve origem, este 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".
Os profissionais do setor tecnológico e os professores realçam o gap de novas competências que
precisam de ser trabalhadas, preparando educadores e alunos para os futuros desafios profissionais do
século XXI. Neste âmbito, 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
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hesitámos em apoiar este projeto-piloto, que superou as expectativas e foi claramente um sucesso",
afirma João Couto, Diretor Geral da Microsoft Portugal.
O Apps for Good foi possível em Portugal graças ao 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.
Recorde-se que o Apps for Good é um movimento educativo tecnológico do CDI no Reino Unido criado
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.
O CDI Portugal foi criado em 2013, com uma metodologia única e adaptada ao contexto nacional, de
inclusão e inovação social através da utilização da tecnologia. E conta com parceiros como a Microsoft,
Fundação PT, Fundação EDP, PWC, Egon Zehnder e SRS Advogados.
CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org
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1ª Final Apps for Good em Portugal é no dia 11 de Setembro
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Luís M. Vedor

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4af1d11b

8 Setembro, 2015
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, 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 objectivos 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. O piloto nacional contou com cerca de 300 alunos e 32 professores de 16 escolas que
conceberam um total de 56 aplicações.
Este programa, com origem no Reino Unido, chegou a Portugal em Janeiro de 2015 com o apoio da
Direcção 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 projecto como parceiros Institucionais
garantindo a ligação do programa ao mundo profissional. A Fundação PT associou-se ainda à
realização dos eventos.
Via CDI.
Luis Vedor
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Jornal de Economia com Elisabete Tavares

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

27-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1ad5816f

10:29 27.08.2015
A bolsa de Wall Street, a reestruturação do setor das águas, o preço do crude e o projeto "Apps for
Good". Temas em análise por Elisabete Tavares, jornalista do Expresso.

Página 64

A65

Rio abaixo! Rio acima!
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A TDT é uma vergonha nacional
A Televisão Digital Terrestre (TDT) continua a dar problemas em muitas zonas do país,
nomeadamente na região transmontana-duriense e beirã.
Continua a haver muitas zonas onde o sinal se capta com dificuldade, outras com muitas falhas de
sinal, e ainda outras onde o sinal nem lá chega.
Por outro lado, os 4 canais disponíveis são a demonstração de que houve má vontade e tendência
para levar os consumidores a aderirem ao cabo por falta de alternativas.
Lembro que, em Espanha, todo o país está devidamente coberto pelo sinal da sua TDT (até chega a
Portugal em condições excelentes) e possui uma gralha de 30 canais!
Isso mesmo: trinta canais gratuitos, e que englobam uma grande diversidade (notícia, divertimento,
ciência, infantil, cinema, etc.).
Em Portugal, é esta vergonha de 4 paupérrimos canais, que de manhã à tarde não se distinguem
entre eles pois dão programas semelhantes, ainda por cima sem cobertura global.
Mesmo a promessa de Poiares Maduro, de que em 2016 haveria mais canais e uma cobertura
completa, não passa de mera propaganda eleitoral, de quem sabe que fez mal em não se terem
acautelado primeiro boas condições de funcionamento e disfrute dos canais gratuitos, e tratou de
entregar, à pressa, o mercado às empresas do cabo.
Estudantes de Alijó vencem "Apps For Good"
Alunos do 7º ano da Escola Básica e Secundária D. Sancho II, de Alijó, obtiveram o 1º, 2º e 4º
prémios no 1º Encontro Regional Norte, que decorreu no Porto.
Trata-se de um concurso no âmbito do Projeto-piloto "Apps for Good", e que se destina a incentivar
os alunos a criarem programas de software que beneficiem a comunidade a que pertencem.
Uma aplicação criada por estes alunos, e que se destina a facilitar a vida aos idosos, nomeadamente
na marcação da linha de emergência médica, linha de saúde 24, horários e dosagem na toma de
medicamentos, arrecadou o 1º lugar.
Outro software, destinado à gravidez, e que determina a melhor altura para engravidar, conselhos
sobre o tratamento de pele e de controlo de peso, obteve o 2º lugar. O 4º lugar obtido pelos alunos da
D. Sancho II, refere-se a outro programa que permite obter informações sobre o concelho de Alijó.
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O júri foi constituído por representantes da Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP,
Associação Nacional de Professores de Informática e Direcção Geral de Educação.
António Mansilha e Emanuel Teixeira são os professores que desenvolveram o projecto naquela
escola.
Europa vai apostar como nunca, na agricultura
Trata-se do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, integrado no PAC (Política Agrícola Comum), e
onde a União Europeia prevê investir 8 Mil Milhões de Euros, a distribuir, essencialmente, pelas
regiões mais desfavorecidas.
A UE está ciente de que é preciso aumentar a produção de bens alimentares em mais 70%, nos
próximos 40 anos. Por outro lado, há que aumentar também o número de agricultores, que nesta
altura se cifra em 14 milhões de cidadãos por todo o espaço europeu (a população da UE é de 500
milhões) .
Outra das lacunas a sanar, é o facto de um trabalhador agrícola receber, hoje, cerca de 40% menos
de salário que um trabalhador não agrícola.
Nunca a UE investiu tanto dinheiro num plano de desenvolvimento agrícola, pelo que esta é uma
oportunidade única para os actuais agricultores portugueses, mas também para todos aqueles que
pretendam dedicar-se a esta actividade num futuro próximo.
De salientar que 30% destas verba será destinada a apoiar a agricultura biológica.
Este novo programa já está a ser aplicado em Portugal, com uma taxa de execução de 12% (para já),
segundo fontes do Governo.
Portagens empobrecem a região
As conclusão aduzidas pelo Grupo Parlamentar "Os Verdes", que levaram aquele partido a propor à
Assembleia da República uma Resolução pela não introdução de portagens na A4, são demolidoras.
Lembram que os distritos de Vila Real e Bragança são os que apresentam piores indicadores
económicos e sociais.
Em 2011 que estes pois distritos tinham perdido 27.500 residentes relativamente ao Senso anterior,
e que a situação continua a gravar-se até hoje. Em Bragança perderam-se 30% dos jovens, e a
diferença entre o número de óbitos e de nascimentos duplicou entre 1996 e 2013, passando de um
saldo negativo de 717 para 1240. Por outro lado, o facto de a A4 ter sido construída sobre o antigo
IP4, teve como consequência que não há mais alternativas à autoestrada. A antiga EN15 está
obsoleta, sem condições para o tráfego, e já só funciona como ligação entre localidades do mesmo
concelho.
A pretensão do Governo de introduzir portagens nesta via, irá agravar estes factores e conduzir a um
ainda maior empobrecimento da região, situação que, segundo nós, não será sensível a um Governo
que, por cá, só tem espalhado miséria.
ASAE alerta para falsos inspectores
A ASAE emitiu um alerta, avisando que andam burlões a fazer-se passar por inspectores da ASAE, e
que cobram multas logo na hora. Estes vigaristas, geralmente "atacam" pequenos estabelecimentos
de hotelaria e restauração, geralmente em pequenas povoações do interior do país.
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Há já vários casos de burla detectados na região das Beiras, sendo previsível que os falsos
inspectores continuem a actuar, deslocando para a região transmonta-duriense onde o isolamento de
muitas povoações lhes dá mais garantias de manobra.
As identificações destes criminosos são falsas.
Assim, quem for abordado por estes "inspectores", deve comunicar de imediato à autoridade policial
mais próxima, mas, como medida preventiva, nunca deve pagar, na hora, qualquer multa ou coima
(mesmo que aleguem tratar-se de coimas atrasadas), dado que a ASAE não faz qualquer cobrança na
hora, mas depois de elaborado auto e comunicada a infracção caso seja detectada ilegalidade, pelo
correio, sendo o eventual pagamento efectuado depois. Mas nunca, na altura da visita dos inspectores.
Aqui fica o aviso.
Por Francisco Gouveis, Eng.º
gouveiafrancisco@hotmail.com
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A TDT é uma vergonha nacional
A Televisão Digital Terrestre (TDT) continua a dar problemas em muitas zonas do país,
nomeadamente na região transmontana-duriense e beirã.
Continua a haver muitas zonas onde o sinal se capta com dificuldade, outras com muitas falhas de
sinal, e ainda outras onde o sinal nem lá chega.
Por outro lado, os 4 canais disponíveis são a demonstração de que houve má vontade e tendência
para levar os consumidores a aderirem ao cabo por falta de alternativas.
Lembro que, em Espanha, todo o país está devidamente coberto pelo sinal da sua TDT (até chega a
Portugal em condições excelentes) e possui uma gralha de 30 canais!
Isso mesmo: trinta canais gratuitos, e que englobam uma grande diversidade (notícia, divertimento,
ciência, infantil, cinema, etc.).
Em Portugal, é esta vergonha de 4 paupérrimos canais, que de manhã à tarde não se distinguem
entre eles pois dão programas semelhantes, ainda por cima sem cobertura global.
Mesmo a promessa de Poiares Maduro, de que em 2016 haveria mais canais e uma cobertura
completa, não passa de mera propaganda eleitoral, de quem sabe que fez mal em não se terem
acautelado primeiro boas condições de funcionamento e disfrute dos canais gratuitos, e tratou de
entregar, à pressa, o mercado às empresas do cabo.
Estudantes de Alijó vencem "Apps For Good"
Alunos do 7º ano da Escola Básica e Secundária D. Sancho II, de Alijó, obtiveram o 1º, 2º e 4º
prémios no 1º Encontro Regional Norte, que decorreu no Porto.
Trata-se de um concurso no âmbito do Projeto-piloto "Apps for Good", e que se destina a incentivar
os alunos a criarem programas de software que beneficiem a comunidade a que pertencem.
Uma aplicação criada por estes alunos, e que se destina a facilitar a vida aos idosos, nomeadamente
na marcação da linha de emergência médica, linha de saúde 24, horários e dosagem na toma de
medicamentos, arrecadou o 1º lugar.
Outro software, destinado à gravidez, e que determina a melhor altura para engravidar, conselhos
sobre o tratamento de pele e de controlo de peso, obteve o 2º lugar. O 4º lugar obtido pelos alunos da
D. Sancho II, refere-se a outro programa que permite obter informações sobre o concelho de Alijó.
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O júri foi constituído por representantes da Microsoft, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP,
Associação Nacional de Professores de Informática e Direcção Geral de Educação.
António Mansilha e Emanuel Teixeira são os professores que desenvolveram o projecto naquela
escola.
Europa vai apostar como nunca, na agricultura
Trata-se do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, integrado no PAC (Política Agrícola Comum), e
onde a União Europeia prevê investir 8 Mil Milhões de Euros, a distribuir, essencialmente, pelas
regiões mais desfavorecidas.
A UE está ciente de que é preciso aumentar a produção de bens alimentares em mais 70%, nos
próximos 40 anos. Por outro lado, há que aumentar também o número de agricultores, que nesta
altura se cifra em 14 milhões de cidadãos por todo o espaço europeu (a população da UE é de 500
milhões) .
Outra das lacunas a sanar, é o facto de um trabalhador agrícola receber, hoje, cerca de 40% menos
de salário que um trabalhador não agrícola.
Nunca a UE investiu tanto dinheiro num plano de desenvolvimento agrícola, pelo que esta é uma
oportunidade única para os actuais agricultores portugueses, mas também para todos aqueles que
pretendam dedicar-se a esta actividade num futuro próximo.
De salientar que 30% destas verba será destinada a apoiar a agricultura biológica.
Este novo programa já está a ser aplicado em Portugal, com uma taxa de execução de 12% (para já),
segundo fontes do Governo.
Portagens empobrecem a região
As conclusão aduzidas pelo Grupo Parlamentar "Os Verdes", que levaram aquele partido a propor à
Assembleia da República uma Resolução pela não introdução de portagens na A4, são demolidoras.
Lembram que os distritos de Vila Real e Bragança são os que apresentam piores indicadores
económicos e sociais.
Em 2011 que estes pois distritos tinham perdido 27.500 residentes relativamente ao Senso anterior,
e que a situação continua a gravar-se até hoje. Em Bragança perderam-se 30% dos jovens, e a
diferença entre o número de óbitos e de nascimentos duplicou entre 1996 e 2013, passando de um
saldo negativo de 717 para 1240. Por outro lado, o facto de a A4 ter sido construída sobre o antigo
IP4, teve como consequência que não há mais alternativas à autoestrada. A antiga EN15 está
obsoleta, sem condições para o tráfego, e já só funciona como ligação entre localidades do mesmo
concelho.
A pretensão do Governo de introduzir portagens nesta via, irá agravar estes factores e conduzir a um
ainda maior empobrecimento da região, situação que, segundo nós, não será sensível a um Governo
que, por cá, só tem espalhado miséria.
ASAE alerta para falsos inspectores
A ASAE emitiu um alerta, avisando que andam burlões a fazer-se passar por inspectores da ASAE, e
que cobram multas logo na hora. Estes vigaristas, geralmente "atacam" pequenos estabelecimentos
de hotelaria e restauração, geralmente em pequenas povoações do interior do país.
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Há já vários casos de burla detectados na região das Beiras, sendo previsível que os falsos
inspectores continuem a actuar, deslocando para a região transmonta-duriense onde o isolamento de
muitas povoações lhes dá mais garantias de manobra.
As identificações destes criminosos são falsas.
Assim, quem for abordado por estes "inspectores", deve comunicar de imediato à autoridade policial
mais próxima, mas, como medida preventiva, nunca deve pagar, na hora, qualquer multa ou coima
(mesmo que aleguem tratar-se de coimas atrasadas), dado que a ASAE não faz qualquer cobrança na
hora, mas depois de elaborado auto e comunicada a infracção caso seja detectada ilegalidade, pelo
correio, sendo o eventual pagamento efectuado depois. Mas nunca, na altura da visita dos inspectores.
Aqui fica o aviso.
Por Francisco Gouveis, Eng.º
gouveiafrancisco@hotmail.com
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Barreiro - Jornadas de Reflexão TEIP Um Agrupamento que pensa a «ESCOLA» e
procura o caminho da melhoria contínua
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O Agrupamento de Escolas de Santo António realizou nos dias 7 e 8 de julho, as Jornadas de Reflexão
TEIP, subordinadas ao tema "Avaliar para Melhorar - uma visão prospetiva".
Provámos,mais uma vez,que somos um Agrupamento que pensa a "ESCOLA",que reflete e que
procura o caminho da melhoria contínua.
"As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e,
quando não as encontram, as criam".
Bernard Shaw
O Agrupamento de Escolas de Santo António realizou nos dias 7 e 8 de julho, as Jornadas de Reflexão
TEIP, subordinadas ao tema "Avaliar para Melhorar - uma visão prospetiva".
Estas jornadas tiveram como principal objetivo apresentar à comunidade alguns dos projetos
implantados e dinamizados neste ano letivo: Fénix,Turma Mais / Contrato de Autonomia; Apps for
Good; Supervisão; EPIS; GISP,proporcionando à comunidade espaços para práticas reflexivas
(workshops) e divulgação do Plano de Melhoria e do Projeto de Monitorização e de Autoavaliação do
Agrupamento.
Além disso, no dia 8 de julho, contámos com a presença de cinco mulheres da AMUCIP que
dinamizaram uma tertúlia de sensibilização e esclarecimento sobre a cultura cigana.
Foram dois dias de intensa partilha e reflexão, que servirão, certamente, para que o próximo ano
letivo seja ainda" mais eficaz", porque acreditamos que apesar das dificuldades,houve melhoria nas
práticas,cimentou-se a cultura de autoavaliação,houve comunidades de aprendizagem em
desenvolvimento.
Provámos,mais uma vez,que somos um Agrupamento que pensa a "ESCOLA",que reflete e que
procura o caminho da melhoria contínua.
Por todas estas razões, cumprindo com satisfação o nosso dever, agradeço a todos os nossos
convidados, parceiros, oradores e participantes que nos honraram com a presença nestes dois dias,
em especial: Dr. Vítor Alaíz (perito externo da UCP); Dr. João Baracho, Dra. Matilde Buisel e Dra.
Paula Fernandes (CDI Portugal) e o Senhor Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Francisco
Neves.
Obrigada a todos os tripulantes desta viagem de sucesso!
A Diretora do Agrupamento
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Maria Manuela Espadinha
12.07.2015 - 14:56
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ALIJÓ

Escola D. Sancho II dá cartas
na tecnologia educativa
p DR
Catarina Matias
 Foi no âmbito do Projeto-Piloto “Apps For Good”,
que os alunos da Escola Básica e Secundária D. Sancho
II brilharam, conseguindo
arrecadar o primeiro, segundo e quarto prémios de
“Melhor Aplicação” no 1º
Encontro Regional Norte,
que decorreu no dia 25 de
junho, na Escola do Cerco,
no Porto.
Foram três equipas formadas por alunos do 7º ano,
que concorreram com igual
número de aplicações neste
projeto educativo, cujo principal objetivo é “fazer emergir uma nova geração de
empreendedores que consigam criar pequenos programas de software, em benefício da comunidade a que
pertencem.”
A aplicação “SOS Sénior”,
destinada a ajudar a população desta faixa etária através de funcionalidades como
marcação da linha de emergência (112), linha saúde 24
e alerta de tomas de medicação, levou o primeiro
troféu. Em segundo lugar,
ficou “BabyCare”, aplicação

que procura auxiliar todo o
processo de gravidez, permitindo, por exemplo, o cálculo da melhor altura para
engravidar ou dando conselhos acerca do tratamento da
pele ou do controlo do peso.
Apesar de não ter atingido
o pódio, “Easy Tour Alijó”,
uma aplicação que fornece
informações uteis acerca do
concelho, ficou com o quarto
lugar.
Seg undo os professores António Mansilha e
Emanuel Teixeira, ambos
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na
escola, foi “com muito orgulho e emoção que vimos os

nossos alunos, os mais novos
de todos os presentes, apresentarem e defenderem os
seus trabalhos com muito
entusiasmo”, para um júri
constituído por elementos
de entidades como a Microsoft, a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Fundação
EDP, a ANPRI e a Direção
Geral da Educação.
“Esta participação levou
o nome da nossa escola
além-fronteiras provando
que, também, numa escola
do interior, ainda que com
recursos limitados, se produzem aprendizagens de grande
qualidade. A interioridade
não limita a capacidade e

criatividade dos alunos e
muito menos dos profissionais que aqui trabalham”,
declaram os professores
enquanto desvendaram que
já houve diversas manifestações de interesse quer por
parte de privados quer por
parceiros institucionais do
projeto.
O trabalho e a dedicação
da Escola Básica e Secundária D. Sancho II irão continuar, ainda que durante as
férias de verão, na preparação da próxima presença, que
será no Evento Final CDI
“Apps For Good”, no dia 11
de setembro, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
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Barreiro - Agrupamento de Escolas de Santo António integra projeto «Apps for Good»
Prémio da 1ª melhor aplicação no encontro Regional Centro-Sul
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URL:http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=7000665&mostra=2

O Agrupamento de Escolas de Santo António integrou, com um conjunto reduzido de escolas a nível
nacional e a convite da Direção Geral da Educação e da CDI, o Projeto-Piloto "Apps For Good" cujo
principal objetivo é fazer emergir uma nova geração de empreendedores através da criação de
programas de software (APPs) em benefício da comunidade a que pertencem.
Deste modo, foi com determinação e confiança que, entre fevereiro e junho de 2015, as docentes
Paula Domingues e Sofia Milheiro coordenaram e dinamizaram o projeto com os alunos das turmas D
e E do 11º ano. Foram meses muito trabalhosos, mas desafiantes, que contaram com o apoio da
Diretora do Agrupamento, Manuela Espadinha, da Diretora de Turma, Eugenia Pinheiro e do professor
Cândido Barreiros. Durante estes meses, os alunos criaram uma grande equipa de trabalho,
assumiram o papel de empresários profissionais e, com muito empenho, profissionalismo e
criatividade, desenvolveram uma aplicação para Andróid destinada à melhoria da aprendizagem dos
alunos com Necessidades Educativas Especiais. Assim que o primeiro protótipo foi construído a
aplicação EBSSA+ESPECIAL foi testada com alguns dos nossos alunos com NEE e o resultado superou
as expectativas!
No dia 24 de junho, a aplicação EBSSA+ESPECIAL foi apresentada no 1º Encontro Regional Centro
Sul e foi com muita alegria que recebemos a excelente notícia de que a APP EBSSA+ESPECIAL
recebeu o 1º prémio da melhor aplicação. Naturalmente que, na nossa opinião, foi muito bem
merecida, mas quando é um júri (elementos da Fundação Calouste Gulbenkian, Microsoft, PT,
Fundação EDP, Direção Geral da Educação, Associação Nacional de Professores de Informática e a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações) a reconhecê-lo, ficamos ainda
mais orgulhosos e satisfeitos!
Para mais informações podem consultar a nossa página no Facebook: EBSSA+ESPECIAL.
Paula Domingues e Sofia Milheiro
05.07.2015 - 17:55
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Apps for Good em Portugal

O projeto Apps for Good do
CDI vai ser lançado em Portugal
com o apoio da Microsoft. O
programa piloto abrangerá 300
alunos, 32 professores e 16 escolas
que desenvolverão projetos
tecnológicos capazes de fazer a
diferença na sua comunidade.
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Como crianças de 12 anos ajudam a resolver os problemas de "gente grande" - SAPO
Tek
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Desenvolver aplicações que ajudem a sociedade em muitos dos seus problemas e dificuldades. É este
o mote da iniciativa Apps for Good, mas os resultados práticos são outros: criar espírito de
empreendedor nos mais novos e colocá-los numa posição de autoaprendizagem e decisão. No mês
passado realizou-se a final regional Norte do concurso e o agrupamento de escolas D.Sancho II, no
Alijó, levou para "casa" os dois primeiros lugares da iniciativa com os projetos SOS Senior e BabyCare.
Os projetos foram desenvolvidos por jovens do sétimo ano de escolaridade e como explicou ao TeK o
professor Emanuel Teixeira, tudo está a cargo dos alunos: são eles quem têm as ideias, são eles quem
desenvolvem os conteúdos e são eles quem programam. No caso específico dos projetos dos alunos
do Alijó o projeto SOS Senior consiste numa aplicação que coloca no smartphone, de forma simples e
fácil de aceder, um conjunto de funções que são importantes para os idosos: contactos de emergência
e de apoio como a Linha Saúde 24; alertas de medicação; interface com elementos de grande
dimensão para uma utilização facilitada; marcação rápida de contactos; e geolocalização. Já na
aplicação BabyCare o objetivo é ser um apoio para as futuras mães, algo que de certa forma pode
ajudar a promover o aumento da taxa de natalidade que se regista não só na região do interior do
país no qual o município de Alijó se situa, como um pouco por todo o país. Agendamento de consultas,
calculadoras do índice de massa corporal e do melhor dia do mês para engravidar tendo por base o
ciclo menstrual da mulher, contactos de emergência, também geolocalização e outras informações
sobre o período de gestação são as funcionalidades e conteúdos disponíveis na app. O agrupamento
de escolas D.Sancho II conquistou ainda a quarta posição e teve inclusive projetos que preferiram não
entrar a concurso. Isto para dizer o quê? A iniciativa fez mexer a comunidade escolar e entusiasmou
os mais novos. "Os alunos inscreveram-se por vontade própria, não houve obrigação letiva. Os miúdos
transformaram-se em empreendedores e identificaram os problemas da sociedade", salienta Emanuel
Teixeira. O professor de informática confessa que ao início os alunos ficaram confusos, pois a lógica de
ensino era inversa: apenas a primeira aula foi expositiva, sendo que nas sessões seguintes foram os
alunos quem assumiram o "leme". "O empenho deles foi grande pois aprenderam que podiam fazer
coisas", destacou Emanuel Teixeira. O professor salientou ainda que a capacidade de argumentação
melhorou, assim como a autoestima dos alunos - algo que é importante sobretudo para jovens que
têm origem em escalões sociais mais desfavorecidos, como o próprio professor explicou. Mais do que
encontrar soluções, a iniciativa colocou os alunos em contacto com a programação. E para Emanuel
Teixeira, este é um elemento importante pois "é uma linguagem de comunicação" tão ou mais
importante do que outros idiomas. "Fiquei fascinado com a facilidade com que as crianças conseguiam
acompanhar o conceito", confessou o professor. Emanuel Teixeira defende que a programação devia
ser incluída no programa de ensino português desde muito cedo. "Quanto mais cedo for absorvido,
melhor será a próxima geração", sentenciou. Além dos resultados positivos que iniciativas
semelhantes têm surtido noutros países, o docente acredita que ajudaria a resolver alguns problemas
que existem com determinadas disciplinas, como por exemplo a matemática. O professor de
informática acredita no entanto que iniciativas como a Apps for Good estão a ajudar a Direção-Geral
do Ensino a perceber que a programação nas escolas faz falta. A final nacional da iniciativa acontece
em setembro na cidade de Lisboa e os vencedores vão depois representar Portugal no evento
internacional que vai decorrer em Londres, no Reino Unido. Rui da Rocha Ferreira
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Apps for Good estimula as capacidades digitais dos jovens portugueses
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24 de June de 2015, 14:00
A iniciativa Apps for Good, da organização não-governamental CDI, chega agora a Portugal pela mão
da Microsoft. Este projeto pretende promover a transformação digital das comunidades através das TI
e vem reforçar a parceria estabelecida em 2013 entre as unidades portuguesas de ambas as
entidades.
A Apps for Good fora já aplicada no Reino Unido e, considerando o sucesso do projeto, será agora
replicado no mercado português, procurando, segundo a Microsoft, "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".
Numa fase piloto, a iniciativa abrangerá aproximadamente 300 alunos, 32 professores e 16
instituições de ensino, colocando a Microsoft Portugal ao seu dispor ferramentas de desenvolvimento
de novas aplicações e soluções que visem o aprimoramento da sociedade.
A empresa tecnológica afirma que o projeto enquadra-se nos programas curriculares das escolas
envolvidas, fornecendo aos estudantes acesso a uma plataforma online através da qual poderão
contactar com múltiplos profissionais, entre designers, programadores e empresários, que se
propuseram, em regime voluntário, a compartilhar os seus conhecimentos e a orientar a criação de
projetos inovadores. À semelhança de muitos outros projetos de formação digital, a Apps for Good da
CDI visa, também, colmatar a discrepância existente entre a dimensão académica e as realidades
social e empresarial.
A responsável pelo segmento de Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft
Portugal, Tânia Neto, acredita que a Apps for Good dará origem a uma nova geração de
empreendedores e a oportunidades de desenvolvimento do seu potencial através de tecnologia, e vai,
ainda, "contribuir para a transformação da sociedade e para a construção de um futuro melhor".
Por sua vez, João Baracho, diretor do ramo português da CDI, diz que a iniciativa faz parte da visão
de "intervenção cívica e social" da ONG, que durante mais de duas décadas tem procurado melhorar
através da tecnologia as vidas de jovens inseridos em ambientes socioeconómicos menos favorecidos.
O desenvolvimento da Apps for Good em Portugal é suportada por parceiros locais como a Microsoft
Portugal, a Fundação PT, a Fundação EDP, a PwC, a Egon Zehnder e a SRS Advogados.
Este projeto surge numa altura em várias organizações procuram muscular o setor português das
Tecnologias de Informação mediante a construção, desenvolvimento e reforço de competências
digitais. Estima-se que em 2020 a oferta de profissionais de TI será bastante inferior à procura, pelo
que é premente a formação de, por exemplo, programadores e engenheiros de software.
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Microsoft apoia lançamento do projeto CDI Apps for Good em Portugal
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Quarta-feira, Junho 24, 2015 11:06 am 783 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 são os principais objetivos do projeto CDI Apps for Good que chega agora a Portugal com o
apoio da Microsoft, reforçando a parceria iniciada em 2013 com o lançamento do CDI. Depois do
sucesso alcançado no Reino Unido, onde o programa educativo teve origem, o projeto é agora lançado
em Portugal, com um piloto que envolve no seu arranque cerca de 300 alunos, 32 professores e 16
escolas, dando-lhes a oportunidade de através das mais recentes e inovadoras ferramentas
tecnológicas da Microsoft desenvolveram novas soluções e aplicações que contribuam positivamente
para o desenvolvimento e melhoria da sociedade. Integrado no programa curricular das escolas
abrangidas, o projeto disponibiliza aos alunos o acesso a uma plataforma online através da qual têm a
possibilidade de interagir com vários profissionais, entre os quais designers, programadores e
empresários que voluntariamente partilham o seu conhecimento e orientam o desenvolvimento de
ideias empreendedoras, aproximando assim o mundo académico da realidade social e empresarial. De
acordo com Vânia Neto, Diretora para a área de Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da
Microsoft Portugal, "é muito gratificante podermos apoiar o lançamento do CDI Apps for Good em
Portugal e através da nossa tecnologia contribuir também para o desenvolvimento de uma nova
geração de empreendedores, criando oportunidades para que possam, por um lado, desenvolver o seu
potencial através da tecnologia e, por outro, contribuir para a transformação da sociedade e para a
construção de um futuro melhor. Colocar a tecnologia e todo o seu potencial ao serviço de todos é a
grande missão da Microsoft, pelo que o apoio deste projeto faz todo o sentido". Também para João
Baracho, Diretor do CDI Portugal, "o Apps for Good cumpre o propósito de intervenção cívica e social
do CDI, que ao longo de mais de 20 anos tem ajudado a redefinir e orientar percursos de vida de
milhares de jovens de contextos socioeconómicos desfavorecidos, dando-lhes através da tecnologia as
ferramentas necessárias para que possam ser melhores cidadãos e para que possam marcar a
diferença numa sociedade verdadeiramente inclusiva. E isto só é possível graças a um conjunto
notável de parceiros, entre os quais a Microsoft, que apoiou desde o início o lançamento do CDI em
Portugal". CDI Apps for Good: as primeiras soluções Os Encontros Regionais do CDI Apps for Good
estão marcados para amanhã em Lisboa e para dia 25 no Porto, e no âmbito dos quais as equipas de
alunos das 16 escolas que estão a participar no projeto-piloto vão mostrar ao público as aplicações
que desenvolveram até ao momento. As três melhores aplicações serão elegidas por um júri
constituído por representantes dos parceiros do projeto.
Quarta-feira, Junho 24, 2015 11:06 am 756
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CDI Apps for Good em Lisboa e no Porto
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Primeiros Encontros Regionais no mercado nacional
2015-06-23 15:43:00
Os "Encontros Regionais do CDI Apps For Good" vão arrancar amanhã, em Lisboa, e estende-se ao
Porto, um dia depois. As equipas de alunos das 16 escolas que participaram no projeto-piloto vão
apresentar as aplicações que já desenvolveram. E serão escolhidas as três melhores aplicações por um
júri constituído por representantes dos parceiros do CDI Apps for Good em Portugal.
O CDI Apps for Good visa 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. E
disponibiliza aos jovens o acesso às mais recentes e inovadoras soluções, orientando-os no
desenvolvimento de competências tecnológicas e estimulando a criação das suas próprias aplicações.
O projeto do CDI Apps For Good nasceu no Reino Unido há quatro anos e conta atualmente com cerca
de 470 escolas e 22 mil alunos. Integrado no programa curricular das escolas britânicas, disponibiliza
ainda aos jovens uma plataforma online, a partir da qual os alunos têm a possibilidade de interagir
com profissionais como designers, programadores e empresários, que voluntariamente partilham o
seu conhecimento e orientam no desenvolvimento de ideias empreendedoras.
No total, pretende impactar ao longo dos próximos 3 anos mais de 190 mil alunos em cerca de quatro
mil escolas, transformando o futuro do ensino e desenvolvendo uma nova geração de empreendedores
tecnológicos em todo o mundo. Este ano, foi lançado em Portugal o primeiro projeto que envolveu
cerca de 300 alunos, 32 professores e um total de 16 escolas. E nos próximos três anos, pretende-se
atingir no mercado nacional 150 escolas e seis mil alunos.
Mohima Ahmed que já participou do programa piloto no Reino Unido e que lhe permitiu criar a já
conhecida aplicação Transit - um tradutor de bengali-inglês facilitador nas conferências entre
professores e pais - estará em Portugal para partilhar a sua experiência com os alunos e professores
portugueses. Segundo Mohima "é uma sensação única poder partilhar com os alunos portugueses a
minha experiência de um programa que mudou o percurso da minha vida."
No âmbito do programa definido para Portugal, os "Encontros Regionais do CDI Apps For Good" vão
decorrer amanhã em Lisboa, entre as 15h00-17h00, naa Escola Seomara da Costa Primo na Amadora,
que vai receber todos os alunos e professores da região Centro-Sul. Amanhã, 25 de junho, à mesma
hora, será a vez da escola do Cerco, no Porto, acolher todas as escolas da região Norte.
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
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do programa ao mundo profissional. A Fundação PT, um dos principais parceiros do CDI Portugal,
associou-se à realização dos eventos.
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.
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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 são os principais objetivos do projeto
CDI Apps for Good que chega agora a Portugal com o apoio da Microsoft, reforçando a parceria
iniciada em 2013 com o lançamento do CDI. Depois do sucesso alcançado no Reino Unido, onde o
programa educativo teve origem, o projeto é agora lançado em Portugal, com um piloto que envolve
no seu arranque cerca de 300 alunos, 32 professores e 16 escolas, dando-lhes a oportunidade de
através das mais recentes e inovadoras ferramentas tecnológicas da Microsoft desenvolveram novas
soluções e aplicações que contribuam positivamente para o desenvolvimento e melhoria da sociedade.
Integrado no programa curricular das escolas abrangidas, o projeto disponibiliza aos alunos o acesso a
uma plataforma online através da qual têm a possibilidade de interagir com vários profissionais, entre
os quais designers, programadores e empresários que voluntariamente partilham o seu conhecimento
e orientam o desenvolvimento de ideias empreendedoras, aproximando assim o mundo académico da
realidade social e empresarial. De acordo com Vânia Neto, Diretora para a área de Educação,
Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal, "é muito gratificante podermos apoiar o
lançamento do CDI Apps for Good em Portugal e através da nossa tecnologia contribuir também para
o desenvolvimento de uma nova geração de empreendedores, criando oportunidades para que
possam, por um lado, desenvolver o seu potencial através da tecnologia e, por outro, contribuir para a
transformação da sociedade e para a construção de um futuro melhor. Colocar a tecnologia e todo o
seu potencial ao serviço de todos é a grande missão da Microsoft, pelo que o apoio deste projeto faz
todo o sentido". Também para João Baracho, Diretor do CDI Portugal, "o Apps for Good cumpre o
propósito de intervenção cívica e social do CDI, que ao longo de mais de 20 anos tem ajudado a
redefinir e orientar percursos de vida de milhares de jovens de contextos socioeconómicos
desfavorecidos, dando-lhes através da tecnologia as ferramentas necessárias para que possam ser
melhores cidadãos e para que possam marcar a diferença numa sociedade verdadeiramente inclusiva.
E isto só é possível graças a um conjunto notável de parceiros, entre os quais a Microsoft, que apoiou
desde o início o lançamento do CDI em Portugal". CDI Apps for Good: as primeiras soluções Os
Encontros Regionais do CDI Apps for Good estão marcados para amanhã em Lisboa e para dia 25 no
Porto, e no âmbito dos quais as equipas de alunos das 16 escolas que estão a participar no projetopiloto vão mostrar ao público as aplicações que desenvolveram até ao momento. As três melhores
aplicações serão elegidas por um júri constituído por representantes dos parceiros do projeto. Mais
informações: CDI Apps for Good: http://www.appsforgood.org CDI Portugal: www.cdi.org.pt CDI
Global: www.cdi.org.br Categories: Microsoft Portugal | Tags: Apps for Good, CDI Portugal, Cidadania
e Responsabilidade Social, Microsoft, Microsoft Portugal, programa curricular | Permalink. Autor: nuno
silva IT Professional|Microsoft MVP - Windows Experience | Microsoft Technical Beta Tester (Windows
International Team)|Microsoft IT Pro Momentum Member Microsoft IT Advisory Council
Member|Certified Microsoft Windows Phone Expert|Microsoft Virtual Academy Student | Windows
Team Division Manager @ Microsoft Group Portugal (Facebook)
23/06/2015
nuno silva
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por Luis Vedor 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 são os principais
objectivos do projecto CDI Apps for Good que chega agora a Portugal com o apoio da Microsoft.
Depois do Reino Unido, onde o programa educativo teve origem, o projecto é agora lançado em
Portugal, com um piloto que envolve no seu arranque cerca de 300 alunos, 32 professores e 16
escolas, dando-lhes a oportunidade de através das ferramentas da Microsoft desenvolveram novas
soluções e aplicações que contribuam positivamente para o desenvolvimento e melhoria da sociedade.
Os Encontros Regionais do CDI Apps for Good estão marcados para amanhã em Lisboa e para dia 25
no Porto, e no âmbito dos quais as equipas de alunos das 16 escolas que estão a participar no
projecto-piloto vão mostrar ao público as aplicações que desenvolveram até ao momento. As três
melhores aplicações serão elegidas por um júri constituído por representantes dos parceiros do
projecto. Via Microsoft. 0
Publicado a 23 Junho, 2015
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A Microsoft Portugal anuncia hoje, no seu 9.º Encontro de Parceiros Sociais, o lançamento do
Programa MAIS Inovação Social com o investimento de 200.000EUR no apoio em consultoria e
mediação de candidaturas das Organizações Não Governamentais (ONG) a incentivos e subsídios. Até
aqui vocacionado para apoiar as PMEs portuguesas, o Programa MAIS (Mediação e Apoio a Incentivos
e Subsídios) pretende dar resposta ao atual contexto de recessão económica e às consequentes
dificuldades na obtenção de fontes de financiamento por parte destas entidades, para que melhor
possam responder às necessidades das comunidades. O Programa MAIS foi criado para estimular e
facilitar a adoção de TI's pelas PMEs e pelos governos locais e regionais, através de uma estratégia de
sensibilização para a existência de Fundos Europeus e do apoio no acesso aos mesmos por parte deste
segmento. Neste âmbito, a Microsoft Portugal assegura o apoio personalizado no processo de
candidatura a fundos disponíveis na área tecnológica através de consultoria de gestão, assistência e
serviços de transferência tecnológica, entre outros de que as ONGs poderão também beneficiar. O
programa contempla ainda o processo de candidatura a projetos de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico promovidos pelas empresas, bem como o apoio a candidaturas a projetos de Capacitação
e Reforço de Competências Internas de I&DT. De acordo com Bruno Rodrigues, Gestor do Programa
MAIS na Microsoft Portugal, "através do Programa MAIS, a Microsoft Portugal pretende que as
Pequenas e Médias Empresas e as ONGs possam encontrar facilmente toda a informação que
necessitam para tirar partido dos instrumentos de financiamento disponíveis, assim como da
verificação da sua elegibilidade, dos requisitos das candidaturas e de todos os passos necessários para
as formalizar". Até 2020, a Microsoft espera apoiar 200 a 400 entidades de Inovação Social
portuguesas no acesso a Fundos Europeus. Além da apresentação do Programa MAIS Inovação Social,
a Microsoft Portugal aproveitou o 9º Encontro de Parceiros Sociais para fazer um balanço da sua
atividade na área da cidadania e responsabilidade social. No último ano, a Microsoft Portugal apoiou
através do Programa de Doação de Software, cerca de 150 ONGs, o que se traduziu no licenciamento
de mais de 2.000 computadores. No total, e desde 2007, o programa de doação de software a ONGs
pela Microsoft Portugal já atingiu os 25 milhões de euros. Acresce ainda, no último ano, a oferta do
Office 365 a ONGs - em Portugal já foi disponibilizado gratuitamente a 140 instituições. Consciente da
importância do Terceiro Sector e do seu papel na resposta às assimetrias sociais que caracterizam o
País, a Microsoft prossegue assim o objetivo de tornar a tecnologia acessível a todas as pessoas e
organizações, sobretudo aquelas que não têm capacidade ou condições para isso, com o fim último de
as ajudar a responder às várias solicitações. Como defende Vânia Neto, diretora para a área de
Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal, "é fundamental dotar as ONGs
dos meios necessários para enfrentar a crise económica e responder de forma eficaz, através da
Inovação Social, às necessidades das comunidades. Acreditamos que com estas ferramentas estamos
a contribuir para uma maior capacitação e práticas de gestão de excelência nestas organizações,
contribuindo assim para o seu sucesso". CDI Portugal faz balanço dos primeiros dois anos de atividade
Neste 9º Encontro de Parceiros Sociais, o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital, projeto de
inclusão social apoiado pela Microsoft, fez o balanço dos primeiros dois anos de atividade. O destaque
vai para a implementação do Apps for Good, um programa internacional que tem como objetivo
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incentivar os jovens que frequentam os seus centros a criarem apps que possam ter impacto na sua
vida. Estes centros de inclusão digital estão instalados em escolas-piloto e resultam de uma parceria
com o Ministério da Educação e Ciência. Originário do Brasil e liderado em Portugal por João Baracho,
o CDI é um projeto revolucionário de intervenção e inclusão digital, que tem como missão mobilizar e
transformar comunidades e redefinir percursos de vida de pessoas provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da tecnologia e de todo o seu potencial. About
these ads Categories: Microsoft Portugal | Tags: 9º Encontro de Parceiros Sociais, CDI Portugal,
Microsoft, Microsoft Portugal, PMEs, Programa de Doação de Software, Programa Mais, Programa MAIS
Inovação Social, Vânia Neto | Permalink. Autor: nuno silva IT Professional|Microsoft MVP - Windows
Experience | Microsoft Technical Beta Tester (Windows International Team)|Microsoft IT Pro
Momentum Member Microsoft IT Advisory Council Member|Certified Microsoft Windows Phone
Expert|Microsoft Virtual Academy Student | Windows Team Division Manager @ Microsoft Group
Portugal (Facebook)
27/05/2015
nuno silva
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A Microsoft Portugal anunciou hoje, no seu 9.º Encontro de Parceiros Sociais, o lançamento do
Programa MAIS Inovação Social com o investimento de 200.000EUR no apoio em consultoria e
mediação de candidaturas das Organizações Não Governamentais (ONG) a incentivos e subsídios. Até
aqui vocacionado para apoiar as PMEs portuguesas, o Programa MAIS (Mediação e Apoio a Incentivos
e Subsídios) pretende dar resposta ao atual contexto de recessão económica e às consequentes
dificuldades na obtenção de fontes de financiamento por parte destas entidades, para que melhor
possam responder às necessidades das comunidades. O Programa MAIS foi criado para estimular e
facilitar a adoção de TI's pelas PMEs e pelos governos locais e regionais, através de uma estratégia de
sensibilização para a existência de Fundos Europeus e do apoio no acesso aos mesmos por parte deste
segmento. Neste âmbito, a Microsoft Portugal assegura o apoio personalizado no processo de
candidatura a fundos disponíveis na área tecnológica através de consultoria de gestão, assistência e
serviços de transferência tecnológica, entre outros de que as ONGs poderão também beneficiar. O
programa contempla ainda o processo de candidatura a projetos de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico promovidos pelas empresas, bem como o apoio a candidaturas a projetos de Capacitação
e Reforço de Competências Internas de I&DT. De acordo com Bruno Rodrigues, Gestor do Programa
MAIS na Microsoft Portugal, "através do Programa MAIS, a Microsoft Portugal pretende que as
Pequenas e Médias Empresas e as ONGs possam encontrar facilmente toda a informação que
necessitam para tirar partido dos instrumentos de financiamento disponíveis, assim como da
verificação da sua elegibilidade, dos requisitos das candidaturas e de todos os passos necessários para
as formalizar". Até 2020, a Microsoft espera apoiar 200 a 400 entidades de Inovação Social
portuguesas no acesso a Fundos Europeus. Além da apresentação do Programa MAIS Inovação Social,
a Microsoft Portugal aproveitou o 9º Encontro de Parceiros Sociais para fazer um balanço da sua
atividade na área da cidadania e responsabilidade social. No último ano, a Microsoft Portugal apoiou
através do Programa de Doação de Software, cerca de 150 ONGs, o que se traduziu no licenciamento
de mais de 2.000 computadores. No total, e desde 2007, o programa de doação de software a ONGs
pela Microsoft Portugal já atingiu os 25 milhões de euros. Acresce ainda, no último ano, a oferta do
Office 365 a ONGs - em Portugal já foi disponibilizado gratuitamente a 140 instituições. Consciente da
importância do Terceiro Sector e do seu papel na resposta às assimetrias sociais que caracterizam o
País, a Microsoft prossegue assim o objetivo de tornar a tecnologia acessível a todas as pessoas e
organizações, sobretudo aquelas que não têm capacidade ou condições para isso, com o fim último de
as ajudar a responder às várias solicitações. Como defende Vânia Neto, diretora para a área de
Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal, "é fundamental dotar as ONGs
dos meios necessários para enfrentar a crise económica e responder de forma eficaz, através da
Inovação Social, às necessidades das comunidades. Acreditamos que com estas ferramentas estamos
a contribuir para uma maior capacitação e práticas de gestão de excelência nestas organizações,
contribuindo assim para o seu sucesso". Neste 9º Encontro de Parceiros Sociais, o CDI Portugal Centro de Inclusão Digital, projeto de inclusão social apoiado pela Microsoft, fez o balanço dos
primeiros dois anos de atividade. O destaque vai para a implementação do Apps for Good, um
programa internacional que tem como objetivo incentivar os jovens que frequentam os seus centros a
criarem apps que possam ter impacto na sua vida. Estes centros de inclusão digital estão instalados
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em escolas-piloto e resultam de uma parceria com o Ministério da Educação e Ciência. Originário do
Brasil e liderado em Portugal por João Baracho, o CDI é um projeto revolucionário de intervenção e
inclusão digital, que tem como missão mobilizar e transformar comunidades e redefinir percursos de
vida de pessoas provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da
tecnologia e de todo o seu potencial.
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Centro de inclusão digital
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Entrevista com João Barracho, CDI.
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Nas últimas décadas, os novos paradigmas associados às TIC geraram novas formas de acesso à
informação e rasgaram janelas de comunicação de dimensões ainda impossíveis de antever. Por outro
lado, há quem identifique a nossa Escola nos quadros e gravuras do século XIX; a sala de aula
clássica, os alunos todos sentados a olhar para o professor, a novidade pode ser um computador e
quadro interativo.
Como motivar os nossos jovens? Como ir ao encontro dos desejos e anseios destes menores e da
sociedade? Que cidadão ético? Que profissões de futuro?
A discussão sobre a sala de aula desejável e os currículos escolares é volátil e eterna. A sua
importância para o futuro do país é uma prioridade de muitos pedagogos e investigadores. Seria
tarefa inglória e fastidiosa referir aqui documentos e autores, onde ninguém parece ser dono da razão,
sobre o(s) caminho(s) a tomar.
Nesta súmula, trago à colação alguns apontamentos, poucos, sobre as oportunidades e riscos gerados
por este novo mundo ligado às TIC e de alguma forma refletir um pouco sobre alguns passos que
estão a ser perspetivados no nosso ensino.
Vivemos o século da propagação exponencial de ecrãs, a tecnologia avança a um ritmo alucinante. As
crianças e os jovens são o público que mais consome as novidades.
Nesta web social, o acesso é ubíquo e aditivo. Nas camadas de menores, não estar na rede é não
existir.
As mudanças que são introduzidas na tecnologia vão sempre acompanhadas de uma multiplicidade de
outras mudanças nos processos sociais e formas de agir; e talvez sejam estes últimos, não as
tecnologias, os que exercem o maior impacto na mudança social. [2001, Barbules e Callister]
É impensável viver sem tecnologia; vai continuar a transformar para sempre o modo como vivemos.
A par dos benefícios incríveis os perigos também espreitam. É indispensável conhecer esta porta
aberta para o mundo, as suas regras, capacidade e limitações, de forma a estarmos precavidos.
Estamos perante uma nova geração, possivelmente precoce, móvel, mais autónoma, multifuncional,
interativa, multitarefa e obviamente sujeita a correr mais e novos riscos.
Isto leva a aparição de novas questões, principalmente comunicativas e educativas; os jovens
encaram o mundo global com uma ampla gama de dispositivos tecnológicos, onde podem controlar a
informação a que acedem, os processos de comunicação em que participam e gerar os seus próprios
conteúdos para uso pessoal e compartilhado. Consumir, comunicar, conhecer, relacionar-se e criar
parecem ser alguns dos itens de interesse destes menores. Será possível canalizar tudo isto para a
sala de aula em contexto de aprendizagem?
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Ao mesmo tempo, estas autênticas autoestradas virtuais, onde os conteúdos, muitos interativos,
parecem infinitos, podem ser perigosas. O excesso de utilização - a dependência da internet, o
desinteresse por outras temáticas, o desligamento da realidade, a gestão da intimidade, o
cyberbullying, o cibercrime e outras patologias já foram diagnosticadas. É obrigatório o envolvimento
dos progenitores na vida digital dos seus filhos, tal como acontece na vida real. Existem projetos,
como o SeguraNet (www.seguranet.pt), bem conseguidos e com resultados.
É indispensável ensinar informática - e as boas práticas.
O ensino da informática no nosso país é escasso. Com exceção dos cursos profissionais da área, já
amputados de horas de formação técnica, as TIC fazem hoje parte do programa do 7º e 8º ano; é
uma disciplina semestral de uma aula por semana, em turmas até 30 alunos, média de 30 lições x 45
minutos por ano; unicamente 45 horas de formação TIC em 12 anos de escolaridade. A maioria dos
alunos finaliza o ensino secundário sendo praticamente analfabetos funcionais ao nível das TIC. É de
todo inacreditável que não haja uma disciplina de TIC no secundário.
O novo líder para a Europa da Google anunciou, em Bruxelas, que a empresa quer formar até 2016
um milhão de europeus com competências digitais. O objetivo é dar resposta aos 900 mil empregos
na área das TIC que deverão ficar por preencher no continente entre 2015 e 2020. Espanha é um dos
países onde o programa de formação já está em funcionamento. Em Portugal serão necessários 110
mil nos próximos cinco anos.
Estimular os nossos jovens a passar de consumidores a criadores devia ser um objetivo plasmado nos
currículos escolares - para atingir todas as classes sociais.
Numa semana em que faleceu José Mariano Gago, a pergunta é simples: o que se faz em Portugal
para despertar os mais novos para a tecnologia? Existe pouca informação.
É conhecido que o ME está a trabalhar para criar uma rede de apoio aos 105 clubes de programação e
robótica (811 agrupamentos escolares ativos no país). Em andamento parece estar também a
iniciativa Apps For Good (cdi.org.pt/apps-good). No próximo ano, a DGE vai lançar um projeto piloto
que promove a iniciação à programação junto de alunos do 3º e 4º anos de escolaridade. Até à data
há 65 escolas inscritas. Caminhamos para a inclusão da programação no currículo do básico?
Num país que desinvestiu na educação, teremos vontade e capacidade para implementar
programação nos currículos, desde o 1º ciclo, como o fizeram no Reino Unido e outros países
europeus? Avançamos com o Scratch e com o Kodu? Estendemos a programação (obrigatória ou
opcional) ao resto do ensino? Teremos alunos no 9º ano a programar em Phyton, PHP ou C, como
acontece em outras latitudes? Um dos grandes entraves, neste momento, será sempre o nosso parque
informático; não é renovado desde o plano tecnológico. Os velhos do restelo serão um outro.
Os cursos profissionais ligados às TIC são, neste momento, o garante da literacia informática. O curso
técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos é aposta sólida da Escola Profissional de
Braga; formação de nível IV no uso confiante e crítico das TIC. Qualidade no ensino-aprendizagem e
ligação às empresas/instituições locais, com estágios no 11.º e 12.º anos. Manuseamento dos
sistemas operativos Windows e Linux, assemblagem de computadores, montagem de redes,
Certificação CISCO e Microsoft; algoritmia, programação: Phyton, C#, Java e mobile; HTML,CSS,
JavaScript, e as bases de dados: MySQL e PHP.
A arquitetura da Internet continuará a mudar e será cada vez mais sem fios; nos próximos 20 anos a
maioria da população mundial terá uma assinatura móvel. Teremos cada vez mais objetos em rede, a
Internet das Coisas (IoT); interações entre as pessoas e o meio envolvente; grande impacto no futuro
de Recursos Humanos na área das TIC.
Américo Rodrigues
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Escrito por João Fernandes a 17 Abr. 2015 No âmbito da sua política de Responsabilidade Corporativa
e em estreita parceria com a Junior Achievement Portugal, o Centro Colombo recebe hoje, 17 de abril,
a VIII edição da Feira (I)limitada, iniciativa que dá a conhecer projetos criados por jovens
empreendedores do ensino secundário que se destacam pela sua inovação. No total serão
apresentadas 52 mini-empresas, entre as quais serão destacados projetos que primam pelo seu
caráter inovador como, por exemplo, a New Innovative Company do Externato Marista de Lisboa que
desenvolveu Baterias portáteis, carregadas através dos movimentos de desaceleração e de travagem
executados pelo automóvel que podem ser removidas para posterior uso doméstico e, também, a Pills
O' Clock da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa, que desenvolveu um relógio
de pulso com uma caixa incorporada e compartimentada em várias divisões, cujo finalidade é guardar
comprimidos diários e alertar o utilizador através de um sistema de alarme. Estes são apenas dois
exemplos de uma série de fantásticas propostas destes alunos dedicados e cheios de novas ideias
empreendedoras. O encontro conta com a participação de cerca de 260 alunos com idades
compreendidas entre os 15 e os 21 anos, provenientes de 14 concelhos (Alenquer, Almada, Amadora,
Lisboa, Loures, Montijo, Oeiras, Palmela, Seixal, Setúbal, Sintra, Ribeira Grande, Rio Maior e Vila
Franca de Xira), de 4 distritos (Lisboa, Ponta Delgada, Setúbal e Santarém) e de 39 escolas
empreendedoras. A Junior Achievement Portugal é uma organização sem fins lucrativos que
desenvolve o empreendedorismo, gosto pelo risco, criatividade e inovação da próxima geração. Esta
iniciativa foi desenvolvida no âmbito do seu programa "A Empresa" em que, com o apoio de
voluntários e dos professores, os alunos reúnem capital através da venda de títulos de participação,
criam um produto ou um serviço, colocam-no no mercado e, por último, liquidam a operação e pagam
os dividendos aos titulares. O objetivo deste projeto é estimular as competências dos alunos, pelo que
os mesmos devem seguir todos os aspetos relacionados com uma empresa real, tal como
contabilidade, reuniões de gestão, vendas, etc. As mini-empresas serão avaliadas por um Júri
composto por Pedro Soveral Rodrigues Diretor de Recursos Humanos da Sonae Sierra, Paulo Gomes,
Diretor do Centro Colombo, Luís Ferreira Lopes, Jornalista da SIC, Miguel Arrobas, Diretor Municipal da
C.M. de Cascais, Fernando Ferreira, Vereador de Educação da C.M. Vila Franca de Xira, Ana Loureiro,
Diretora de Comunicação da ValorSul, Vasco Mendes de Almeida, diretor da Indra, João Baracho,
Diretor Executivo da CDI, Luís Alves da Costa, Presidente da Global Management Challenge, que, em
conjunto, irão eleger as 13 equipas que passarão diretamente à competição nacional do programa "A
Empresa", que terá lugar no próximo dia 25 de Maio, no Museu da Eletricidade, em Lisboa. Para Erica
Nascimento, CEO da Junior Achievement Portugal, "as Feiras (I)limitadas do programa A Empresa são
a primeira grande oportunidade para os nossos alunos mostrarem as suas ideias de negócio ao público
geral, depois de dois períodos escolares intensos a aprenderem a gerir as suas mini-empresas, com o
apoio dos seus professores e voluntários das empresas associadas das Junior Achievement Portugal.
Têm agora mais competências e noção do potencial empreendedor que há neles. Este ano letivo, cerca
de 700 alunos, 18 distritos do país vão participar nas 6 edições das Feiras (I)limitadas. Acreditamos
que estas iniciativas estão a criar novas pontes entre o mundo empresarial e o académico e a criar
uma nova geração de talentosos jovens empreendedores!". Para Paulo Gomes, diretor do Centro
Colombo, "é com muito gosto que recebemos pelo terceiro ano consecutivo a Feira (I)limitada,
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iniciativa cuja realização é de louvar pelo caráter impulsionador que tem em identificar novos talentos
em Portugal e em dar-lhes oportunidade de divulgar as suas ideias inovadoras. O Centro Colombo,
pelas características que todos conhecemos e por ser um espaço que recebe diariamente milhares de
pessoas, é o local ideal para que esta iniciativa possa dar a conhecer o trabalho e o
empreendedorismo destes jovens talentos".
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São muitos os projectos da empresa, a maioria para fora, mas sem esquecer os da casa. O objectivo
maior é que a tecnologia sirva para transformar a vida daqueles que podem menos: porque são
pobres, porque são deficientes ou apenas por desconhecimento. E há sempre mais alguma coisa a
fazer
A Microsoft sempre escolheu ter uma política de solidariedade social intensa, dedicando-se a causas
que, ao longo do tempo, foi tomando como suas. O que não previa é que de repente, no pico da crise,
o drama se instalasse na própria companhia, em Portugal.
Em 2012, a empresa apercebeu-se de um problema de que não estava à espera. Muitos dos seus
trabalhadores, alguns com cargos de topo, viram-se confrontados com uma situação nova: ficar com o
cônjuge, marido ou mulher, no desemprego. Com todas as consequências inerentes.
A questão era como ajudar, mas a empresa não hesitou. Tão depressa quanto possível pôs em
marcha um plano, em parceria com a Randstad, e passou a ajudar as famílias na tarefa de
reintegração no mercado de trabalho.
"Fizemos a primeira e a segunda edição deste programa, mas no ano passado já não houve
necessidade. As coisas parecem estar melhor, mais compostas. Este ano vamos voltar a avaliar até
que ponto vale a pena reeditar a iniciativa", conta Vânia Neto, directora de cidadania e
responsabilidade social da Microsoft.
apoios a pessoas com deficiência Mas o que não falta são projectos na área da economia social. "A
Microsoft prefere agir mais numa lógica da capacitação do que apenas na mera lógica existencialista
do dinheiro", afirma Vânia Neto. Por exemplo, no último ano a empresa gastou perto de 4 milhões de
euros a combater a pirataria informática, através da oferta de software a pessoas com deficiência,
autismo e dificuldades na fala, no âmbito do programa "vox for all" ou da oferta de tablets às alas de
pediatria dos hospitais de Santa Maria e da Luz e também ao IPO - Instituto Português de Oncologia.
Mas a doação de software é feita em Portugal desde 2007 e já custou de 15 milhões de dólares.
Actualmente, existe também a possibilidade de adesão ao serviço Office 365 para instituições sem
fins lucrativos, que disponibiliza a estas organizações o mesmo Office na Cloud que é disponibilizado
às empresas, com o objectivo de ajudar na sua modernização e produtividade. Desde Junho já
aderiram ao programa mais de 100 instituições portuguesas. Neste contexto, a empresa está neste
momento a ultimar uma aplicação tecnológica para a área da saúde, revela a directora. Mas por
enquanto os pormenores são segredo.
Na lógica da capacitação, a Microsoft, que é a única empresa privada que faz parte do Consórcio
Internet Segura, tem um programa em colaboração com a PSP, no âmbito do qual dá formação nas
escolas: a alunos, professores e também pais - "que às vezes são os piores inimigos, quando colocam
determinadas publicações, incluindo fotografias, nas redes sociais", diz Vânia Neto. O objectivo é
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combater o ciberbullying e ensinar a usar a internet com sabedoria.
Esta é, além do mais, uma proposta de voluntariado e na semana passada estiveram envolvidos na
actividade de "ser professor por um dia" mais de 100 colaboradores da companhia, quase um terço do
número total de trabalhadores.
70 mil euros para Transformar vidasOutro projecto em que a Microsoft está empenhada, e no qual
investe cerca de 70 mil euros por ano, é o CDI Portugal, desenvolvido por uma ONG (organização não
governamental) e que tem por objectivo transformar vidas através da tecnologia.
A CDI foi fundada em 1995 por Rodrigo Baggio, no Brasil, por acreditar que as tecnologias da
informação e de comunicação podem ser um meio eficaz para mobilizar e transformar as vidas das
comunidades mais desfavorecidas em Portugal. "A ideia é promover a inclusão social, a literacia
digital, a construção e o exercício da cidadania activa de forma sustentável e duradoura", através de
diversos projectos. Existem já oito centros no país.
Isabel Tavares
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A Responsabilidade Social das Empresas consiste na inclusão voluntária de preocupações ambientais e
sociais, na atuação diária das organizações, por forma a gerir os impactos sociais e ambientais das
empresas e a assegurar, simultaneamente, a sua competitividade. Este é o tema de hoje do Sociedade
Civil.
Convidados:
- Tiago Pereira da delegação do Porto do Instituto de Empreendedorismo Social, Social Business
School, Margarida Pinto Correia, diretora de inovação social da Fundação EDP, Vânia Neto, diretora
para a Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal e José Pena do Amaral,
administrador do BPI.
Reportagens:
- A RTP tem vindo nos últimos anos a trabalhar nesta área, um exemplo recente disso foi a campanha
Toca a Todos. Declarações de Sandra Lemos, Coordenadora da Cáritas Paroquial.
- Há muito tempo que o país conhece e coleciona as tampinhas de plástico das garrafas de água,
garrafões, pacotes de leite. Estas tampinhas servem para ajudar o ambiente, mas também pessoas.
Declarações de Rita Rebelo, técnica de comunicação da Lipor, Isabel Nogueira, Gabinete
Sustentabilidade e Qualidade.

Repetições: RTP 2 - Sociedade Civil , 2015-01-08 01:15
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Duração: 01:06:47

RTP 2 - Sociedade Civil
ID: 57395609

OCS: RTP 2 - Sociedade Civil

08-01-2015 14:00

Responsabilidade Social das Empresas
http://www.pt.cision.com/s/?l=d3b531e8

A Responsabilidade Social das Empresas consiste na inclusão voluntária de preocupações ambientais e
sociais, na atuação diária das organizações, por forma a gerir os impactos sociais e ambientais das
empresas e a assegurar, simultaneamente, a sua competitividade. Este é o tema de hoje do Sociedade
Civil.
Convidados:
- Tiago Pereira da delegação do Porto do Instituto de Empreendedorismo Social, Social Business
School, Margarida Pinto Correia, diretora de inovação social da Fundação EDP, Vânia Neto, diretora
para a Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal e José Pena do Amaral,
administrador do BPI.
Reportagens:
- A RTP tem vindo nos últimos anos a trabalhar nesta área, um exemplo recente disso foi a campanha
Toca a Todos. Declarações de Sandra Lemos, Coordenadora da Cáritas Paroquial.
- Há muito tempo que o país conhece e coleciona as tampinhas de plástico das garrafas de água,
garrafões, pacotes de leite. Estas tampinhas servem para ajudar o ambiente, mas também pessoas.
Declarações de Rita Rebelo, técnica de comunicação da Lipor, Isabel Nogueira, Gabinete
Sustentabilidade e Qualidade.
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CDI PortugalProjeto social leva jovens a procurar soluções na tecnologia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

08-10-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=286f78ec

A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a inclusão social através
da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um problema da sua
escola ou bairro e a definir uma solução.
07:14 - 08 de Outubro de 2014 | Por
"Vemos o que têm em comum, escola, rua, bairro, quais os problemas que identificam, uma parte
importante [do projeto] é capacitar estes jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que
faz o trabalho orientado por nós, depois escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência
Lusa o diretor executivo daquela organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em
10 países.
O passo seguinte é analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área
tecnológica "para saber como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema",
acrescentou João Baracho.
O responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal.
Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em Setúbal, que vão explicar a alunos de
escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo do Cacém, concelho de Sintra, que
dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte para evitar o vandalismo".
A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do word ou do powerpoint,
até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram para responder ao problema
que detetaram", salientou João Baracho.
"O meu desejo é que sejam potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem
fazer coisas simples", disse.
Na Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os
jovens, vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais
não devem abandonar a escola.
Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má imagem" do bairro, apesar
das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal eletrónico para divulgá-las.
Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no centro de acolhimento da Cruz
Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de Santa Maria da Feira, com a
câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto com o programa Escolas,
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uma ação piloto do Apps for Good (aplicações informáticas) numa escola da Belavista, em Setúbal, e
uma outra na Costa da Caparica, com a AMI.
O Apps for Good é um projeto educativo que está em cerca de 400 escolas do Reino Unido e aplica a
mesma metodologia que o CDI, mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de
aplicações informáticas para smartphones e tablets, para resolver problemas que os jovens
identificam.
A diretora do Apps for Good, Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho
efetuado por esta entidade.

Página 105

A106

CDI PortugalProjeto social leva jovens a procurar soluções na tecnologia

Tipo Meio:
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Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

08-10-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=286f78ec

A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a inclusão social através
da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um problema da sua
escola ou bairro e a definir uma solução.
07:14 - 08 de Outubro de 2014 | Por
"Vemos o que têm em comum, escola, rua, bairro, quais os problemas que identificam, uma parte
importante [do projeto] é capacitar estes jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que
faz o trabalho orientado por nós, depois escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência
Lusa o diretor executivo daquela organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em
10 países.
O passo seguinte é analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área
tecnológica "para saber como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema",
acrescentou João Baracho.
O responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal.
Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em Setúbal, que vão explicar a alunos de
escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo do Cacém, concelho de Sintra, que
dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte para evitar o vandalismo".
A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do word ou do powerpoint,
até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram para responder ao problema
que detetaram", salientou João Baracho.
"O meu desejo é que sejam potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem
fazer coisas simples", disse.
Na Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os
jovens, vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais
não devem abandonar a escola.
Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má imagem" do bairro, apesar
das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal eletrónico para divulgá-las.
Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no centro de acolhimento da Cruz
Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de Santa Maria da Feira, com a
câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto com o programa Escolas,
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uma ação piloto do Apps for Good (aplicações informáticas) numa escola da Belavista, em Setúbal, e
uma outra na Costa da Caparica, com a AMI.
O Apps for Good é um projeto educativo que está em cerca de 400 escolas do Reino Unido e aplica a
mesma metodologia que o CDI, mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de
aplicações informáticas para smartphones e tablets, para resolver problemas que os jovens
identificam.
A diretora do Apps for Good, Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho
efetuado por esta entidade.
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Pontos de Vista.com.pt Online
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d16d8cd

Quarta, 08 Outubro 2014 14:25
A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a inclusão social através
da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um problema da sua
escola ou bairro e a definir uma solução.
"Vemos o que têm em comum, escola, rua, bairro, quais os problemas que identificam, uma parte
importante [do projeto] é capacitar estes jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que
faz o trabalho orientado por nós, depois escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência
Lusa o diretor executivo daquela organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em
10 países.
O passo seguinte é analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área
tecnológica "para saber como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema",
acrescentou João Baracho.
O responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal.
Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em Setúbal, que vão explicar a alunos de
escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo do Cacém, concelho de Sintra, que
dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte para evitar o vandalismo".
A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do word ou do powerpoint,
até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram para responder ao problema
que detetaram", salientou João Baracho.
"O meu desejo é que sejam potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem
fazer coisas simples", disse.
Na Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os
jovens, vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais
não devem abandonar a escola.
Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má imagem" do bairro, apesar
das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal eletrónico para divulgá-las.
Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no centro de acolhimento da Cruz
Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de Santa Maria da Feira, com a
câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto com o programa Escolas,
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uma ação piloto do Apps for Good (aplicações informáticas) numa escola da Belavista, em Setúbal, e
uma outra na Costa da Caparica, com a AMI.
O Apps for Good é um projeto educativo que está em cerca de 400 escolas do Reino Unido e aplica a
mesma metodologia que o CDI, mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de
aplicações informáticas para smartphones e tablets, para resolver problemas que os jovens
identificam.
A diretora do Apps for Good, Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho
efetuado por esta entidade.
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Pontos de Vista.com.pt Online

Data Publicação:

08-10-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d16d8cd

Quarta, 08 Outubro 2014 14:25
A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a inclusão social através
da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um problema da sua
escola ou bairro e a definir uma solução.
"Vemos o que têm em comum, escola, rua, bairro, quais os problemas que identificam, uma parte
importante [do projeto] é capacitar estes jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que
faz o trabalho orientado por nós, depois escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência
Lusa o diretor executivo daquela organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em
10 países.
O passo seguinte é analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área
tecnológica "para saber como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema",
acrescentou João Baracho.
O responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal.
Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em Setúbal, que vão explicar a alunos de
escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo do Cacém, concelho de Sintra, que
dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte para evitar o vandalismo".
A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do word ou do powerpoint,
até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram para responder ao problema
que detetaram", salientou João Baracho.
"O meu desejo é que sejam potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem
fazer coisas simples", disse.
Na Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os
jovens, vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais
não devem abandonar a escola.
Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má imagem" do bairro, apesar
das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal eletrónico para divulgá-las.
Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no centro de acolhimento da Cruz
Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de Santa Maria da Feira, com a
câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto com o programa Escolas,
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uma ação piloto do Apps for Good (aplicações informáticas) numa escola da Belavista, em Setúbal, e
uma outra na Costa da Caparica, com a AMI.
O Apps for Good é um projeto educativo que está em cerca de 400 escolas do Reino Unido e aplica a
mesma metodologia que o CDI, mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de
aplicações informáticas para smartphones e tablets, para resolver problemas que os jovens
identificam.
A diretora do Apps for Good, Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho
efetuado por esta entidade.
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Porto Canal Online
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08-10-2014

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/39282/

Lisboa, 07 out (Lusa) - A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a
inclusão social através da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um
problema da sua escola ou bairro e a definir uma solução. "Vemos o que têm em comum, escola, rua,
bairro, quais os problemas que identificam, uma parte importante [do projeto] é capacitar estes
jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que faz o trabalho orientado por nós, depois
escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência Lusa o diretor executivo daquela
organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em 10 países. O passo seguinte é
analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área tecnológica "para saber
como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema", acrescentou João Baracho. O
responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal. Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em
Setúbal, que vão explicar a alunos de escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo
do Cacém, concelho de Sintra, que dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte
para evitar o vandalismo". A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do
'word' ou do 'powerpoint', até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram
para responder ao problema que detetaram", salientou João Baracho. "O meu desejo é que sejam
potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem fazer coisas simples", disse. Na
Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os jovens,
vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais não
devem abandonar a escola. Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má
imagem" do bairro, apesar das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal
eletrónico para divulgá-las. Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no
centro de acolhimento da Cruz Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de
Santa Maria da Feira, com a câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto
com o programa Escolas, uma ação piloto do 'Apps for Good' (aplicações informáticas) numa escola da
Belavista, em Setúbal, e uma outra na Costa da Caparica, com a AMI. O 'Apps for Good' é um projeto
educativo que está em cerca de 400 escolas do Reuno Unido e aplica a mesma metodologia que o CDI,
mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de aplicações informáticas para
'smartphones' e 'tablets', para resolver problemas que os jovens identificam. A diretora do 'Apps for
Good', Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho efetuado por esta entidade.
EA // SO Lusa/Fim
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Porto Canal Online

Data Publicação:

08-10-2014

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/39282/

Lisboa, 07 out (Lusa) - A organização CDI Portugal está a desenvolver oito projetos para promover a
inclusão social através da utilização de tecnologias, em que os jovens são incentivados a identificar um
problema da sua escola ou bairro e a definir uma solução. "Vemos o que têm em comum, escola, rua,
bairro, quais os problemas que identificam, uma parte importante [do projeto] é capacitar estes
jovens, que podem tomar decisões, e o próprio grupo é que faz o trabalho orientado por nós, depois
escolhem" uma situação a combater, disse hoje à agência Lusa o diretor executivo daquela
organização não governamental, fundada no Brasil e que já está em 10 países. O passo seguinte é
analisar a situação escolhida e marcar uma conversa com os parceiros da área tecnológica "para saber
como é que, utilizando a tecnologia, podemos combater esse problema", acrescentou João Baracho. O
responsável falava a propósito da participação no Greenfest, um evento sobre sustentabilidade que
decorre no Estoril a partir de quinta-feira e no qual serão apresentados dois dos projetos
desenvolvidos pelo CDI em Portugal. Um deles é desenvolvido por jovens do bairro da Bela Vista, em
Setúbal, que vão explicar a alunos de escolas como fizeram o seu jornal, outro projeto é de um grupo
do Cacém, concelho de Sintra, que dará a conhecer o seu graffiti de parede, "uma iniciativa de arte
para evitar o vandalismo". A tecnologia utilizada "pode ser da mais simples, como a aprendizagem do
'word' ou do 'powerpoint', até à edição de vídeos, o que interessa é o que os participantes fizeram
para responder ao problema que detetaram", salientou João Baracho. "O meu desejo é que sejam
potencialmente coisas muito mais inovadoras, mas também se podem fazer coisas simples", disse. Na
Musgueira, por exemplo, noutro projeto, foi feita a edição de um vídeo e o objetivo é que os jovens,
vítimas de abandono escolar, vão às escolas transmitir aos mais novos as razões pelas quais não
devem abandonar a escola. Na Bela Vista, por exemplo, o problema selecionado pelos jovens foi a "má
imagem" do bairro, apesar das "coisas boas" que faziam. Neste caso, decidiram editar um jornal
eletrónico para divulgá-las. Entre os oito projetos em curso estão ainda os de Vale de Cambra, no
centro de acolhimento da Cruz Vermelha para crianças retiradas às famílias pela Segurança Social, de
Santa Maria da Feira, com a câmara municipal, no Cacém e no Laranjeiro, com duas iniciativas piloto
com o programa Escolas, uma ação piloto do 'Apps for Good' (aplicações informáticas) numa escola da
Belavista, em Setúbal, e uma outra na Costa da Caparica, com a AMI. O 'Apps for Good' é um projeto
educativo que está em cerca de 400 escolas do Reuno Unido e aplica a mesma metodologia que o CDI,
mas só em estabelecimentos de ensino e para o desenvolvimento de aplicações informáticas para
'smartphones' e 'tablets', para resolver problemas que os jovens identificam. A diretora do 'Apps for
Good', Debbie Forster, vai participar no Greenfest e apresentar o trabalho efetuado por esta entidade.
EA // SO Lusa/Fim
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Fundação PT promove integração social com o Graffiti@arte - B!t Magazine
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BIT Magazine Online
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14-09-2014

URL:http://www.bit.pt/fundacao-pt-promove-integracao-social-com-o-graffitiarte/

A Fundação PT, em parceria com o CDI Portugal e o Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um
novo projeto que pretende através da tecnologia e da arte do graffiti combater o vandalismo e
promover a integração social e a inclusão digital. Com sede no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o
Graffiti@arte junta-se às iniciativas apoiadas pela Fundação PT no âmbito da sua aliança tecnológica
com o CDI Portugal e dá o pontapé de saída para a criação de uma nova paisagem urbana na
freguesia, através de um grupo de jovens de Agualva-Cacém começou por transformar num
verdadeiro mural artístico algumas das paredes da comunidade a que pertencem. Com ferramentas,
equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela Fundação PT, as fachadas intervencionadas
resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido dado o primeiro passo contra o vandalismo
existente na zona. Sob supervisão dos graffiters profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os
jovens envolvidos nesta iniciativa cumpriram diferentes fases até ao resultado final: procederam à
pintura da parede com tinta branca, desenharam em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram
mensagens pessoais e simbólicas. Foi assim assinalado um novo começo na paisagem da via pública
desta comunidade. A Fundação PT, instituição privada sem fins lucrativos e com estatuto de utilidade
pública, tem por objeto exprimir e concretizar o compromisso de intervenção social e apoio ao
desenvolvimento da Portugal Telecom, promovendo e apoiando projetos, iniciativas e atividades que
contribuam para o desenvolvimento da Sociedade da Informação e o combate à infoexclusão. Ao longo
do tempo, a parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a mobilizar comunidades,
contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte jovens provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos. O CDI é uma organização não-governamental fundada no Brasil, em
1995, pelo empreendedor Rodrigo Baggio. Utiliza a tecnologia como instrumento de inclusão social,
literacia digital, de construção e exercício da cidadania ativa. Atua em 10 países e está presente em
Portugal desde 2013, A par de outros projetos que contam com o apoio da Fundação PT e que
decorrem noutros centros do CDI Portugal, como Almada, Setúbal e Vale de Cambra, o Graffiti@rte
vem diversificar e enriquecer as iniciativas de apoio à inclusão digital, aliando à tecnologia
preocupações sociais e de integração.
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Fundação PT integra comunidades através da arte e da tecnologia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Wintech Online

Data Publicação:

14-09-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b337af3c

Escrito por João Fernandes a 14 Set. 2014 A Fundação PT, em parceria com o CDI Portugal e o
Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um novo projeto que pretende através da tecnologia e da
arte do graffiti combater o vandalismo e promover a integração social e a inclusão digital. Com sede
no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o Graffiti@arte junta-se às iniciativas apoiadas pela Fundação
PT no âmbito da sua aliança tecnológica com o CDI Portugal e dá o pontapé de saída para a criação de
uma nova paisagem urbana na freguesia. Inserido no Graffiti@arte, um grupo de jovens de AgualvaCacém começou por transformar num verdadeiro mural artístico algumas das paredes da comunidade
a que pertencem. Através de ferramentas, equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela
Fundação PT, as fachadas intervencionadas resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido
dado o primeiro passo contra o vandalismo existente na zona. Com a supervisão dos graffiters
profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os jovens envolvidos nesta iniciativa cumpriram
diferentes fases até ao resultado final: procederam à pintura da parede com tinta branca, desenharam
em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram mensagens pessoais e simbólicas. Foi assim
assinalado um novo começo na paisagem da via pública desta comunidade. Ao longo do tempo, a
parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a mobilizar e a transformar comunidades,
contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte jovens provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos. A par de outros projetos que contam com o apoio da Fundação PT e
que decorrem noutros centros do CDI Portugal, como Almada, Setúbal e Vale de Cambra, o
Graffiti@rte vem diversificar e enriquecer as iniciativas de apoio à inclusão digital, aliando à tecnologia
preocupações sociais e de integração.
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Fundação PT apoia a Graffiti@rte na criação de murais artísticos!

Tipo Meio:

Internet

Meio:

iPress Journal Online

Data Publicação:

12-09-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b8e7c55c

Setembro 12, 2014
A Fundação PT, em parceria com o CDI Portugal e o Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um
novo projeto que pretende através da tecnologia e da arte do graffiti combater o vandalismo e
promover a integração social e a inclusão digital.
Com sede no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o Graffiti@arte junta-se às iniciativas apoiadas
pela Fundação PT no âmbito da sua aliança tecnológica com o CDI Portugal e dá o pontapé de saída
para a criação de uma nova paisagem urbana na freguesia.
Inserido no Graffiti@arte, um grupo de jovens de Agualva-Cacém começou por transformar num
verdadeiro mural artístico algumas das paredes da comunidade a que pertencem. Através de
ferramentas, equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela Fundação PT, as fachadas
intervencionadas resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido dado o primeiro passo
contra o vandalismo existente na zona.
Com a supervisão dos graffiters profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os jovens envolvidos
nesta iniciativa cumpriram diferentes fases até ao resultado final: procederam à pintura da parede
com tinta branca, desenharam em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram mensagens
pessoais e simbólicas. Foi assim assinalado um novo começo na paisagem da via pública desta
comunidade.
Ao longo do tempo, a parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a mobilizar e a
transformar comunidades, contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte jovens
provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
A par de outros projetos que contam com o apoio da Fundação PT e que decorrem noutros centros do
CDI Portugal, como Almada, Setúbal e Vale de Cambra, o Graffiti@rte vem diversificar e enriquecer as
iniciativas de apoio à inclusão digital, aliando à tecnologia preocupações sociais e de integração.
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Graffiti@rte transforma parede vandalizada em mural artístico Fundação PT integra
comunidades através da arte e da tecnologia
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Rostos Online
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12-09-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=877ef1a4

A Fundação PT, em parceria com o CDI Portugal e o Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um
novo projeto que pretende através da tecnologia e da arte do graffiti combater o vandalismo e
promover a integração social e a inclusão digital. Com sede no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o
Graffiti@arte junta-se às iniciativas apoiadas pela Fundação PT no âmbito da sua aliança tecnológica
com o CDI Portugal e dá o pontapé de saída para a criação de uma nova paisagem urbana na
freguesia.
Inserido no Graffiti@arte, um grupo de jovens de Agualva-Cacém começou por transformar num
verdadeiro mural artístico algumas das paredes da comunidade a que pertencem. Através de
ferramentas, equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela Fundação PT, as fachadas
intervencionadas resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido dado o primeiro passo
contra o vandalismo existente na zona.
Com a supervisão dos graffiters profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os jovens envolvidos
nesta iniciativa cumpriram diferentes fases até ao resultado final: procederam à pintura da parede
com tinta branca, desenharam em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram mensagens
pessoais e simbólicas. Foi assim assinalado um novo começo na paisagem da via pública desta
comunidade.
Ao longo do tempo, a parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a mobilizar e a
transformar comunidades, contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte jovens
provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
A par de outros projetos que contam com o apoio da Fundação PT e que decorrem noutros centros do
CDI Portugal, como Almada, Setúbal e Vale de Cambra, o Graffiti@rte vem diversificar e enriquecer as
iniciativas de apoio à inclusão digital, aliando à tecnologia preocupações sociais e de integração.
11.9.2014 - 11:51
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Graffitar para integrar
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Smart Cities Online

Autores:

Marisa Vitorino Figueiredo

URL:http://www.smart-cities.pt/pt/noticia/graffitar-para-integrar56874

2014-09-12
Um muro artístico, com graffitis feitos por profissionais e pela comunidade do Cacém (Sintra, Lisboa)
ficou como marca de mais um projecto de inovação e inclusão social do CDI Portugal. O objectivo foi
promover a arte urbana como resposta ao vandalismo, envolvendo a população, numa acção que
decorreu a 10 de Setembro.
Com a ajuda do graffiter profissional David Antunes, a intervenção passou, primeiro, por pintar o
túnel da Praceta das Descobertas de branco, como tela do projecto artístico. Depois disso, foi
graffitado o slogan 'Graffite é uma Arte, Vandalismo não faz Parte", acompanhado de mensagens
pessoais e simbólicas dos jovens da comunidade, envolvidos na iniciativa.
A acção decorreu no âmbito do projecto Grafitti@arte, como resposta ao vandalismo visual existente
na freguesia, decorrente dos "tags" (graffitis sem qualquer função ou objectivo estético). Depois da
intervenção do CDI Portugal junto de um grupo de jovens de Agualva e Mira Sintra, a solução
apontada foi exactamente a de promover a arte urbana no local, criando uma diferenciação positiva
entre este tipo de graffitis e o vandalismo. O projecto tem o apoio da Fundação PT e do Programa
Escolhas.
A organização não-governamental CDI tem trabalhado na inovação social em Portugal no último ano
e meio. Nas várias intervenções já realizadas, o objectivo passa sempre por fazer das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) uma ferramenta para a capacitação de pessoas socialmente
desfavorecidas. Na abordagem aos projectos, a metodologia do CDI faz dos destinatários o motor da
decisão. São os próprios grupos desfavorecidos que terão que elencar dificuldades comuns, com o
apoio da organização e, a partir daí, delinear possíveis soluções com recurso a TIC. O CDI providencia,
então, formação necessária para dinamizar os projectos definidos.
Numa lógica em espiral, o objectivo último do CDI é que, para cada projecto de intervenção já
realizado, os formandos passem a ser, eles próprios, formadores, permitindo que as comunidades
continuem a impulsionar projectos e a multiplicar o efeito inclusivo dos mesmos.
Marisa Vitorino Figueiredo
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CM TV - CM Jornal 13h
ID: 55669984

OCS: CM TV - CM Jornal - 13h

11-09-2014 14:21

"Graffiti@arte"
http://www.pt.cision.com/s/?l=5dee4d8c

Uma parede vandalizada foi transformada num mural artístico através do graffiti em Agualva Cacém. A
iniciativa visa promover a inclusão social. Esta iniciativa faz parte de uma parceria entre a Fundação
PT e o CDI Portugal. Comentários de David Andrade, grafitter e João Baracho, Diretor CDI Portugal,
Teresa Salema, Fundação PT.
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TVI - Jornal da Uma
ID: 55667734

OCS: TVI - Jornal da Uma

11-09-2014 14:15

Projeto "Graffitiarte", no Cacém
http://www.pt.cision.com/s/?l=8a727c2b

Um projeto que tenta usar a arte do graffiti para combater o vandalismo levou um grupo de
adolescentes até às ruas do Cacém para darem outra vida e outra cor a um túnel. É uma forma
criativa de integração social. Declarações de José Brás, Centro de Inclusão Digital do Cacém; Hélder
Pereira, graffiter; Teresa Salema, Fundação Portugal Telecom.
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TVI - Diário da Manhã
ID: 55664809

OCS: TVI - Diário da Manhã

11-09-2014 07:57

Projeto "Graffitiarte" tem como objetivo promover a integração na sociedade
http://www.pt.cision.com/s/?l=bb123657

Um novo projeto levou um grupo de adolescentes às ruas do Cacém para grafitar um túnel. O objetivo
é combater o vandalismo e promover a integração social através da tecnologia e da arte do grafitti
mas também criar uma nova paisagem urbana na freguesia. Declarações de José Brás, Centro de
Inclusão Digital do Cacém e de Hélder Pereira, graffiter e de Teresa Salema, Fundação Portugal
Telecom.
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TVI 24 - Diário da
Manhã
ID: 55662718

OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

11-09-2014 07:57

Projeto "Graffitiarte" tem como objetivo promover a integração na sociedade
http://www.pt.cision.com/s/?l=81eac3b5

Um novo projeto levou um grupo de adolescentes às ruas do Cacém para grafitar um túnel. O objetivo
é combater o vandalismo e promover a integração social através da tecnologia e da arte do grafitti
mas também criar uma nova paisagem urbana na freguesia. Declarações de José Brás, Centro de
Inclusão Digital do Cacém e de Hélder Pereira, graffiter e de Teresa Salema, Fundação Portugal
Telecom.
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Graffiti@rte transforma parede vandalizada em mural artístico Fundação PT integra
comunidades através da arte e da tecnologia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

HipHopWeb Online

Data Publicação:

11-09-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75f65a97

Detalhes Categoria: Notícias Publicado em 11-09-2014 Escrito por Rostos A Fundação PT, em parceria
com o CDI Portugal e o Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um novo projeto que pretende
através da tecnologia e da arte do graffiti combater o vandalismo e promover a integração social e a
inclusão digital. Com sede no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o Graffiti@arte junta-se às
iniciativas apoiadas pela Fundação PT no âmbito da sua aliança tecnológica com o CDI Portugal e dá o
pontapé de saída para a criação de uma nova paisagem urbana na freguesia. Inserido no
Graffiti@arte, um grupo de jovens de Agualva-Cacém começou por transformar num verdadeiro mural
artístico algumas das paredes da comunidade a que pertencem. Através de ferramentas,
equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela Fundação PT, as fachadas intervencionadas
resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido dado o primeiro passo contra o vandalismo
existente na zona. Com a supervisão dos graffiters profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os
jovens envolvidos nesta iniciativa cumpriram diferentes fases até ao resultado final: procederam à
pintura da parede com tinta branca, desenharam em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram
mensagens pessoais e simbólicas. Foi assim assinalado um novo começo na paisagem da via pública
desta comunidade. Ao longo do tempo, a parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a
mobilizar e a transformar comunidades, contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte
jovens provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos. A par de outros projetos que
contam com o apoio da Fundação PT e que decorrem noutros centros do CDI Portugal, como Almada,
Setúbal e Vale de Cambra, o Graffiti@rte vem diversificar e enriquecer as iniciativas de apoio à
inclusão digital, aliando à tecnologia preocupações sociais e de integração. in Rostos
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Fundação PT integra comunidades através da arte e da tecnologia
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Tudo Sobre Rodas Online

Data Publicação:
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f3642

A Fundação PT, em parceria com o CDI Portugal e o Programa Escolhas, apoia o Graffiti@arte, um
novo projeto que pretende através da tecnologia e da arte do graffiti combater o vandalismo e
promover a integração social e a inclusão digital. Com sede no Centro de Inclusão Digital do Cacém, o
Graffiti@arte junta-se às iniciativas apoiadas pela Fundação PT no âmbito da sua aliança tecnológica
com o CDI Portugal e dá o pontapé de saída para a criação de uma nova paisagem urbana na
freguesia.
Inserido no Graffiti@arte, um grupo de jovens de Agualva-Cacém começou por transformar num
verdadeiro mural artístico algumas das paredes da comunidade a que pertencem. Através de
ferramentas, equipamentos e meios tecnológicos disponibilizados pela Fundação PT, as fachadas
intervencionadas resultaram numa autêntica obra de arte, tendo assim sido dado o primeiro passo
contra o vandalismo existente na zona.
Com a supervisão dos graffiters profissionais David Andrade e Hélder Pereira, os jovens envolvidos
nesta iniciativa cumpriram diferentes fases até ao resultado final: procederam à pintura da parede
com tinta branca, desenharam em seguida o slogan do projeto e, depois, deixaram mensagens
pessoais e simbólicas. Foi assim assinalado um novo começo na paisagem da via pública desta
comunidade.
Ao longo do tempo, a parceria entre a Fundação PT e o CDI Portugal tem vindo a mobilizar e a
transformar comunidades, contribuindo para reintegrar por via da tecnologia e da arte jovens
provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
A par de outros projetos que contam com o apoio da Fundação PT e que decorrem noutros centros do
CDI Portugal, como Almada, Setúbal e Vale de Cambra, o Graffiti@rte vem diversificar e enriquecer as
iniciativas de apoio à inclusão digital, aliando à tecnologia preocupações sociais e de integração.
Graffiti@rte transforma parede vandalizada em mural artísticoPT @ 11-9-2014 11:51:00
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Notícias ao Minuto - Glass Lewis quer que acionistas aprovem combinação de
negócios PT/Oi

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

22-08-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6029aae1

A associação de investidores Glass Lewis recomenda aos acionistas da PT a aprovação da combinação
de negócios com a Oi na próxima Assembleia-Geral (AG), tendo em conta os recursos já investidos na
conclusão da operação. Na recomendação da Glass Lewis, a que a Lusa teve hoje acesso, a empresa
que faz aconselhamento sobre o sentido de voto nas AG recomenda: "Tendo em conta os recursos já
investidos na conclusão do acordo e o apoio histórico dos acionistas para a transação da CorpCo,
acreditamos que os acionistas devem apoiar esta proposta". PUB Esta é a segunda recomendação no
mesmo sentido, depois da Institutional Shareholders Services (ISS), consultora mundial de
aconselhamento e apoio a acionistas, ter indicado a mesma posição. A reunião magna de acionistas da
Portugal Telecom está agendada para 08 de setembro e tem como ponto único da ordem de trabalhos
os novos termos da combinação de negócios com a brasileira Oi, que acontece depois da aplicação de
quase 900 milhões de euros em papel comercial da Rioforte, do Grupo Espírito Santo (GES), empresa
que não cumpriu o pagamento à operadora portuguesa no prazo previsto. A Glass Lewis sublinha, na
sua recomendação, que o quadro proposto na AG "bifurca a má dívida da Oi e da CorpCo - que são as
entidades jurídicas que vão avançar com a fusão dos ativos operacionais" e "preserva a oportunidade
de obter" de forma "clara e direta" o domínio da CorpCo para os investidores atuais da PT. "Embora o
atual quadro dilua efetivamente, pelo menos no curto médio prazo", a posição atribuída aos acionistas
da PT, "consideramos que alternativas, neste momento, serão menos atrativas", refere a consultora
no documento. Por isso, um eventual chumbo da proposta pelos acionistas ou o surgimento de uma
proposta comparável "conduzirá à terminação da combinação Oi/PT, intervenção do regulação e
litígios com a Oi", aponta. A AG de acionistas da PT tem como ponto único na ordem de trabalhos
deliberar, "no contexto da prossecução da execução da combinação de negócios com as necessárias
adaptações face ao inicialmente anunciado e uma vez verificadas as condições prévias, aceitar
prosseguir com a celebração e execução dos acordos necessários com a Oi, incluindo a celebração do
contrato de permuta e do contrato de opção de compra". O objetivo é realizar uma permuta entre a PT
e as subsidiárias integralmente detidas pela Oi, PT Portugal e PT International Finance, segundo o qual
a PT compra os instrumentos Rioforte, por contrapartida da venda pela operadora portuguesa de
474.348.720 ações ON (ordinárias nominativas) e de 948.697.440 ações PN (preferenciais) da Oi
representativas de 16,9% do capital social da operadora brasileira e de 17,1% do capital social
votante da mesma (ações da Oi Objeto da Opção). Além disso, prevê-se a atribuição pelas subsidiárias
da Oi à PT de uma opção de compra irrevogável, não transferível, para readquirir as ações da Oi
Objeto da Opção (com o preço de exercício de 2,0104 reais para ações ON e de 1,8529 reais para
ações PN), pelo prazo de seis anos sendo o preço ajustado pela taxa brasileira CDI, acrescida de 1,5%
por ano, refere o ponto de ordem de trabalhos proposto pelo Conselho de Administração da PT.
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Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

22-08-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6029aae1

A associação de investidores Glass Lewis recomenda aos acionistas da PT a aprovação da combinação
de negócios com a Oi na próxima Assembleia-Geral (AG), tendo em conta os recursos já investidos na
conclusão da operação. Na recomendação da Glass Lewis, a que a Lusa teve hoje acesso, a empresa
que faz aconselhamento sobre o sentido de voto nas AG recomenda: "Tendo em conta os recursos já
investidos na conclusão do acordo e o apoio histórico dos acionistas para a transação da CorpCo,
acreditamos que os acionistas devem apoiar esta proposta". PUB Esta é a segunda recomendação no
mesmo sentido, depois da Institutional Shareholders Services (ISS), consultora mundial de
aconselhamento e apoio a acionistas, ter indicado a mesma posição. A reunião magna de acionistas da
Portugal Telecom está agendada para 08 de setembro e tem como ponto único da ordem de trabalhos
os novos termos da combinação de negócios com a brasileira Oi, que acontece depois da aplicação de
quase 900 milhões de euros em papel comercial da Rioforte, do Grupo Espírito Santo (GES), empresa
que não cumpriu o pagamento à operadora portuguesa no prazo previsto. A Glass Lewis sublinha, na
sua recomendação, que o quadro proposto na AG "bifurca a má dívida da Oi e da CorpCo - que são as
entidades jurídicas que vão avançar com a fusão dos ativos operacionais" e "preserva a oportunidade
de obter" de forma "clara e direta" o domínio da CorpCo para os investidores atuais da PT. "Embora o
atual quadro dilua efetivamente, pelo menos no curto médio prazo", a posição atribuída aos acionistas
da PT, "consideramos que alternativas, neste momento, serão menos atrativas", refere a consultora
no documento. Por isso, um eventual chumbo da proposta pelos acionistas ou o surgimento de uma
proposta comparável "conduzirá à terminação da combinação Oi/PT, intervenção do regulação e
litígios com a Oi", aponta. A AG de acionistas da PT tem como ponto único na ordem de trabalhos
deliberar, "no contexto da prossecução da execução da combinação de negócios com as necessárias
adaptações face ao inicialmente anunciado e uma vez verificadas as condições prévias, aceitar
prosseguir com a celebração e execução dos acordos necessários com a Oi, incluindo a celebração do
contrato de permuta e do contrato de opção de compra". O objetivo é realizar uma permuta entre a PT
e as subsidiárias integralmente detidas pela Oi, PT Portugal e PT International Finance, segundo o qual
a PT compra os instrumentos Rioforte, por contrapartida da venda pela operadora portuguesa de
474.348.720 ações ON (ordinárias nominativas) e de 948.697.440 ações PN (preferenciais) da Oi
representativas de 16,9% do capital social da operadora brasileira e de 17,1% do capital social
votante da mesma (ações da Oi Objeto da Opção). Além disso, prevê-se a atribuição pelas subsidiárias
da Oi à PT de uma opção de compra irrevogável, não transferível, para readquirir as ações da Oi
Objeto da Opção (com o preço de exercício de 2,0104 reais para ações ON e de 1,8529 reais para
ações PN), pelo prazo de seis anos sendo o preço ajustado pela taxa brasileira CDI, acrescida de 1,5%
por ano, refere o ponto de ordem de trabalhos proposto pelo Conselho de Administração da PT.
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PT não garante que análise sobre aplicação na Rioforte esteja disponível antes da AG
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2abf18ff

A Rioforte é uma empresa do GES que falhou o reembolso à PT, no prazo previsto, de quase 900
milhões de euros
O Conselho de Administração da Portugal Telecom (PT) não garante que os resultados da análise feita
pela PricewaterhouseCoopers sobre a aplicação financeira na Rioforte estejam disponíveis antes da
assembleia geral (AG) da operadora de 08 de setembro.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a PT refere que "o
Conselho de Administração mandatou diretamente a PricewaterhouseCoopers para analisar, de forma
independente, os procedimentos adotados e os atos praticados pela PT relativamente aos
instrumentos Rioforte e realizar uma análise abrangente de todos os aspetos relevantes relacionados
com as aplicações de tesouraria da PT em entidades do GES [Grupo Espírito Santo]".
A Rioforte é uma empresa do GES que falhou o reembolso à PT, no prazo previsto, de quase 900
milhões de euros.
A análise pedida à PricewaterhouseCoopers é "abrangente", "não sendo possível garantir, porém, que
os resultados" estejam disponíveis antes da assembleia geral de 08 de setembro.
A assembleia geral de acionistas tem como ponto único na ordem de trabalhos deliberar, "no contexto
da prossecução da execução da combinação de negócios com as necessárias adaptações face ao
inicialmente anunciado e uma vez verificadas as condições prévias, aceitar prosseguir com a
celebração e execução dos acordos necessários com a Oi, incluindo a celebração do contrato de
permuta e do contrato de opção de compra".
O objetivo é realizar uma permuta entre a PT e as subsidiárias integralmente detidas pela Oi, PT
Portugal e PT International Finance, segundo o qual a PT compra os instrumentos Rioforte, por
contrapartida da venda pela operadora portuguesa de 474.348.720 ações ON (ordinárias nominativas)
e de 948.697.440 ações PN (preferenciais) da Oi representativas de 16,9% do capital social da
operadora brasileira e de 17,1% do capital social votante da mesma (ações da Oi Objeto da Opção).
Além disso, prevê-se a atribuição pelas subsidiárias da Oi à PT de uma opção de compra irrevogável,
não transferível, para readquirir as ações da Oi Objeto da Opção (com o preço de exercício de 2,0104
reais para ações ON e de 1,8529 reais para ações PN), pelo prazo de seis anos, sendo o preço
ajustado pela taxa brasileira CDI, acrescida de 1,5% por ano, refere o ponto de ordem de trabalhos
proposto pelo Conselho de Administração da PT.
*Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico
PT admite vir a ter processos devido à aplicação financeira na Rioforte
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PT admite não vir a receber pagamento da Rioforte, impacto será significativo
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14:36 14.08.2014
(Lusa/Arquivo)
A Portugal Telecom (PT) admite não conseguir obter o pagamento dos quase 900 milhões de euros
que a Rioforte, do Grupo Espírito Santo (GES), deve à empresa e alerta que isso terá impacto
significativo na "situação financeira e liquidez" da operadora.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no âmbito da
proposta do conselho de administração para a assembleia geral de 08 de setembro, a PT lembra que
"a Rioforte não reembolsou os instrumentos Rioforte que a Portugal Telecom irá adquirir no âmbito da
permuta (com a Oi)" e admite que "é possível" que a operadora "não consiga obter o pagamento de
quaisquer dos montantes pendentes em virtude desses instrumentos".
No âmbito dos contratos definitivos que a PT poderá celebrar com a brasileira Oi, relativos à permuta
e opção de compra, no sentido de permitir a combinação de negócios, "está previsto que a PT adquira,
em contrapartida da alienação das ações objeto da opção de compra, os instrumentos Rioforte".
O primeiro vencimento dos instrumentos Rioforte aconteceu a 15 de julho, no montante de 847
milhões de euros, e em 17 de julho venceu o remanescente de 50 milhões de euros, mas "a Rioforte
não reembolsou esses instrumentos" na data prevista, pelo que "se encontra numa situação de
incumprimento.
A 22 de julho, a Rioforte pediu o regime de proteção contra os credores, ou de gestão controlada, no
Luxemburgo, a qual foi aceite a 29 de julho.
"Apesar de, na sequência da permuta, a PT ter a intenção de desencadear, contra a Rioforte e partes
relevantes relacionadas, em toda a extensão permitida por lei, as vias legais e processuais ao seu
dispor com vista a obter o reembolso dos instrumentos Rioforte, incluindo no âmbito de qualquer
reestruturação da dívida da Rioforte proposta no processo de gestão controlada nos termos da lei do
Luxemburgo, é possível que a PT não consiga obter o pagamento de quaisquer dos montantes
pendentes em virtude desses instrumentos", refere.
A operadora adianta que os instrumentos Rioforte a deter pela PT "não estão garantidos por ativos",
por isso, "mesmo que viessem a existir montantes disponíveis para reembolso dos credores da
Rioforte, no âmbito de uma reestruturação da sua dívida, o direito de reembolso" da operadora "seria
partilhado 'pro rata' 1/8proporcionalmente 3/8 com os outros credores da Rioforte e somente após o
reembolso da totalidade das dívidas aos credores garantidos".
A PT aponta que um dos ativos da Rioforte, que é a posição no antigo BES, detida através da
participada ESFG, "perdeu significativamente o seu valor, como consequência da iniciativa do Banco
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de Portugal em criar o Novo Banco".
Por isso, os instrumentos Rioforte que a PT vai comprar através da celebração dos contratos
definitivos propostos à assembleia geral "poderá acabar por não ter qualquer valor" e, "além disso, se
não for possível obter o reembolso de quaisquer dos montantes pendentes" a empresa "poderá não ter
disponibilidades de caixa para o exercício da opção de compra".
Ou seja, "o não reembolso da totalidade dos montantes pendentes em virtude dos instrumentos
Rioforte (897 milhões de euros) afetará de forma adversa e significativa a situação financeira e a
liquidez da Portugal Telecom".
A assembleia geral de acionistas da PT está agendada para 08 de setembro e tem como ponto único
na ordem de trabalhos deliberar, "no contexto da prossecução da execução da combinação de
negócios com as necessárias adaptações face ao inicialmente anunciado e uma vez verificadas as
condições prévias, aceitar prosseguir com a celebração e execução dos acordos necessários com a Oi,
incluindo a celebração do contrato de permuta e do contrato de opção de compra".
O objetivo é realizar uma permuta entre a PT e as subsidiárias integralmente detidas pela Oi, PT
Portugal e PT International Finance, segundo o qual a PT compra os instrumentos Rioforte, por
contrapartida da venda pela operadora portuguesa de 474.348.720 ações ON (ordinárias nominativas)
e de 948.697.440 ações PN (preferenciais) da Oi representativas de 16,9% do capital social da
operadora brasileira e de 17,1% do capital social votante da mesma (ações da Oi Objeto da Opção).
Além disso, prevê-se a atribuição pelas subsidiárias da Oi à PT de uma opção de compra irrevogável,
não transferível, para readquirir as ações da Oi Objeto da Opção (com o preço de exercício de 2,0104
reais para ações ON e de 1,8529 reais para ações PN), pelo prazo de seis anos sendo o preço ajustado
pela taxa brasileira CDI, acrescida de 1,5% por ano, refere o ponto de ordem de trabalhos proposto
pelo conselho de administração da PT.
Lusa
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PT admite não vir a receber pagamento da Rioforte, impacto será significativo
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14:36 14.08.2014
(Lusa/Arquivo)
A Portugal Telecom (PT) admite não conseguir obter o pagamento dos quase 900 milhões de euros
que a Rioforte, do Grupo Espírito Santo (GES), deve à empresa e alerta que isso terá impacto
significativo na "situação financeira e liquidez" da operadora.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no âmbito da
proposta do conselho de administração para a assembleia geral de 08 de setembro, a PT lembra que
"a Rioforte não reembolsou os instrumentos Rioforte que a Portugal Telecom irá adquirir no âmbito da
permuta (com a Oi)" e admite que "é possível" que a operadora "não consiga obter o pagamento de
quaisquer dos montantes pendentes em virtude desses instrumentos".
No âmbito dos contratos definitivos que a PT poderá celebrar com a brasileira Oi, relativos à permuta
e opção de compra, no sentido de permitir a combinação de negócios, "está previsto que a PT adquira,
em contrapartida da alienação das ações objeto da opção de compra, os instrumentos Rioforte".
O primeiro vencimento dos instrumentos Rioforte aconteceu a 15 de julho, no montante de 847
milhões de euros, e em 17 de julho venceu o remanescente de 50 milhões de euros, mas "a Rioforte
não reembolsou esses instrumentos" na data prevista, pelo que "se encontra numa situação de
incumprimento.
A 22 de julho, a Rioforte pediu o regime de proteção contra os credores, ou de gestão controlada, no
Luxemburgo, a qual foi aceite a 29 de julho.
"Apesar de, na sequência da permuta, a PT ter a intenção de desencadear, contra a Rioforte e partes
relevantes relacionadas, em toda a extensão permitida por lei, as vias legais e processuais ao seu
dispor com vista a obter o reembolso dos instrumentos Rioforte, incluindo no âmbito de qualquer
reestruturação da dívida da Rioforte proposta no processo de gestão controlada nos termos da lei do
Luxemburgo, é possível que a PT não consiga obter o pagamento de quaisquer dos montantes
pendentes em virtude desses instrumentos", refere.
A operadora adianta que os instrumentos Rioforte a deter pela PT "não estão garantidos por ativos",
por isso, "mesmo que viessem a existir montantes disponíveis para reembolso dos credores da
Rioforte, no âmbito de uma reestruturação da sua dívida, o direito de reembolso" da operadora "seria
partilhado 'pro rata' 1/8proporcionalmente 3/8 com os outros credores da Rioforte e somente após o
reembolso da totalidade das dívidas aos credores garantidos".
A PT aponta que um dos ativos da Rioforte, que é a posição no antigo BES, detida através da
participada ESFG, "perdeu significativamente o seu valor, como consequência da iniciativa do Banco
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de Portugal em criar o Novo Banco".
Por isso, os instrumentos Rioforte que a PT vai comprar através da celebração dos contratos
definitivos propostos à assembleia geral "poderá acabar por não ter qualquer valor" e, "além disso, se
não for possível obter o reembolso de quaisquer dos montantes pendentes" a empresa "poderá não ter
disponibilidades de caixa para o exercício da opção de compra".
Ou seja, "o não reembolso da totalidade dos montantes pendentes em virtude dos instrumentos
Rioforte (897 milhões de euros) afetará de forma adversa e significativa a situação financeira e a
liquidez da Portugal Telecom".
A assembleia geral de acionistas da PT está agendada para 08 de setembro e tem como ponto único
na ordem de trabalhos deliberar, "no contexto da prossecução da execução da combinação de
negócios com as necessárias adaptações face ao inicialmente anunciado e uma vez verificadas as
condições prévias, aceitar prosseguir com a celebração e execução dos acordos necessários com a Oi,
incluindo a celebração do contrato de permuta e do contrato de opção de compra".
O objetivo é realizar uma permuta entre a PT e as subsidiárias integralmente detidas pela Oi, PT
Portugal e PT International Finance, segundo o qual a PT compra os instrumentos Rioforte, por
contrapartida da venda pela operadora portuguesa de 474.348.720 ações ON (ordinárias nominativas)
e de 948.697.440 ações PN (preferenciais) da Oi representativas de 16,9% do capital social da
operadora brasileira e de 17,1% do capital social votante da mesma (ações da Oi Objeto da Opção).
Além disso, prevê-se a atribuição pelas subsidiárias da Oi à PT de uma opção de compra irrevogável,
não transferível, para readquirir as ações da Oi Objeto da Opção (com o preço de exercício de 2,0104
reais para ações ON e de 1,8529 reais para ações PN), pelo prazo de seis anos sendo o preço ajustado
pela taxa brasileira CDI, acrescida de 1,5% por ano, refere o ponto de ordem de trabalhos proposto
pelo conselho de administração da PT.
Lusa
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Tecnologia promove inclusão social em Setúbal
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"O Bairro" será um projeto para dar continuidade Quatro jovens da Bela Vista receberam na passada
segunda-feira, do Comité para a Democratização da Informática, os diplomas que certificam a aptidão
para atividades de inclusão social naquela comunidade através do uso das tecnologias. "Faltam-me as
palavras para transmitir o que tem acontecido no território da Bela Vista", afirmou a presidente da
Câmara de Setúbal, Maria das Dores, que com o vereador Carlos Rabaçal, entregou os diplomas aos
jovens presentes na cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Este é um projeto, diz
o Comité para a Democratização da Informática "para dar continuidade". Quatro jovens da Bela Vila
vingam em projeto de inclusão social Dos 12 jovens da Bela Vista, entre os 15 e os 22 anos, que
integraram o projeto Comité para a Democratização da Informática, realizado entre Abril e Julho, no
Mercado 2 de Abril, apenas seis tiveram direito a diploma. Depois de uma primeira abordagem sobre
os pontos fortes, como o espírito de união e a realização de atividades, e os fracos ao nível social do
bairro, o vandalismo e o racismo, acabar com a imagem distorcida que as pessoas têm da Bela Vista
foi o principal objetivo neste projeto, através da criação de um jornal. Maria das Dores Meira destacou
a "transformação muito grande que está a acontecer na Bela Vista", sobretudo através do programa
municipal "Nosso Bairro, Nossa Cidade", uma alteração que passa também por "mudar mentalidades e
apostar na juventude". Durante a formação, os jovens tiveram contacto com o dia-a-dia de um jornal,
tendo visitado a redação do "Diário de Notícias", e o apoio das jornalistas Ana Torres Pereira, do
"Jornal de Negócios", e Paula Oliveira, diretora do "iol". "O maior investimento, aquele que não tem
preço, é a transformação das vossas vidas", apontou a autarca, dirigindo-se aos jovens. "Vamos
aprender a ser jornalistas a sério" O diretor executivo do Comité para a Democratização da
Informática [CDI] - Portugal, João Baracho, que em breves palavras explicou a missão do CDI, referiu
que as realidades sociais nos vários centros são diferentes. Em relação ao jornal da Bela Vista, "O
Bairro", João Baracho deu os parabéns à equipa, acompanhadas por duas formadoras, por terem
atingindo o objetivo. Além disso, "O Bairro" será um projeto para dar continuidade, com apoios como
a Media Capital, com novas parcerias, e uma equipa residente em formação contínua. "Vamos
aprender a ser jornalistas a sério", recordou o diretor executivo do Comité para a Democratização da
Informática - Portugal, lembrando o entusiasmo dos jovens moradores da Bela Vista. João Baracho
contou que a reação dos jornalistas envolvidos no projeto ao lerem o jornal "O Bairro" foi que tinha
sido "feito por profissionais". Depois de fornecidas as "ferramentas para evoluírem", há que tornálo"sustentável", através de parcerias e de evoluir para novos meios de comunicação. Ainda sobre a
visita ao "Diário de Notícias", o diretor do comité contou que os jornalistas "gostaram imenso" da
visita dos jovens ao jornal e da "maneira como trabalham". Isília Veiga, conhecida por Leny, 21 anos
foi uma das jovens que recebeu o diploma, uma distinção "muito gratificante". Da experiência do
projeto Comité para a Democratização da Informática, Leny, quer seguir jornalismo, revela que do que
mais gostou foi trabalhar em equipa. "Era um grupo muito organizado, equilibrado e responsável." O
Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995, no
Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa. A organização conta
com um total de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal - Almada, Setúbal e Vale
de Cambra - instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador,
Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. Agência de NotíciasLeia
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outras notícias do dia em www.adn-agenciadenoticias.com Acompanhe aqui as melhores fotografias do
dia
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"O Bairro" será um projeto para dar continuidade Quatro jovens da Bela Vista receberam na passada
segunda-feira, do Comité para a Democratização da Informática, os diplomas que certificam a aptidão
para atividades de inclusão social naquela comunidade através do uso das tecnologias. "Faltam-me as
palavras para transmitir o que tem acontecido no território da Bela Vista", afirmou a presidente da
Câmara de Setúbal, Maria das Dores, que com o vereador Carlos Rabaçal, entregou os diplomas aos
jovens presentes na cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Este é um projeto, diz
o Comité para a Democratização da Informática "para dar continuidade". Quatro jovens da Bela Vila
vingam em projeto de inclusão social Dos 12 jovens da Bela Vista, entre os 15 e os 22 anos, que
integraram o projeto Comité para a Democratização da Informática, realizado entre Abril e Julho, no
Mercado 2 de Abril, apenas seis tiveram direito a diploma. Depois de uma primeira abordagem sobre
os pontos fortes, como o espírito de união e a realização de atividades, e os fracos ao nível social do
bairro, o vandalismo e o racismo, acabar com a imagem distorcida que as pessoas têm da Bela Vista
foi o principal objetivo neste projeto, através da criação de um jornal. Maria das Dores Meira destacou
a "transformação muito grande que está a acontecer na Bela Vista", sobretudo através do programa
municipal "Nosso Bairro, Nossa Cidade", uma alteração que passa também por "mudar mentalidades e
apostar na juventude". Durante a formação, os jovens tiveram contacto com o dia-a-dia de um jornal,
tendo visitado a redação do "Diário de Notícias", e o apoio das jornalistas Ana Torres Pereira, do
"Jornal de Negócios", e Paula Oliveira, diretora do "iol". "O maior investimento, aquele que não tem
preço, é a transformação das vossas vidas", apontou a autarca, dirigindo-se aos jovens. "Vamos
aprender a ser jornalistas a sério" O diretor executivo do Comité para a Democratização da
Informática [CDI] - Portugal, João Baracho, que em breves palavras explicou a missão do CDI, referiu
que as realidades sociais nos vários centros são diferentes. Em relação ao jornal da Bela Vista, "O
Bairro", João Baracho deu os parabéns à equipa, acompanhadas por duas formadoras, por terem
atingindo o objetivo. Além disso, "O Bairro" será um projeto para dar continuidade, com apoios como
a Media Capital, com novas parcerias, e uma equipa residente em formação contínua. "Vamos
aprender a ser jornalistas a sério", recordou o diretor executivo do Comité para a Democratização da
Informática - Portugal, lembrando o entusiasmo dos jovens moradores da Bela Vista. João Baracho
contou que a reação dos jornalistas envolvidos no projeto ao lerem o jornal "O Bairro" foi que tinha
sido "feito por profissionais". Depois de fornecidas as "ferramentas para evoluírem", há que tornálo"sustentável", através de parcerias e de evoluir para novos meios de comunicação. Ainda sobre a
visita ao "Diário de Notícias", o diretor do comité contou que os jornalistas "gostaram imenso" da
visita dos jovens ao jornal e da "maneira como trabalham". Isília Veiga, conhecida por Leny, 21 anos
foi uma das jovens que recebeu o diploma, uma distinção "muito gratificante". Da experiência do
projeto Comité para a Democratização da Informática, Leny, quer seguir jornalismo, revela que do que
mais gostou foi trabalhar em equipa. "Era um grupo muito organizado, equilibrado e responsável." O
Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995, no
Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa. A organização conta
com um total de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal - Almada, Setúbal e Vale
de Cambra - instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador,
Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. Agência de NotíciasLeia
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outras notícias do dia em www.adn-agenciadenoticias.com Acompanhe aqui as melhores fotografias do
dia
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Comité para a Democratização da Informática

Jovens da Bela Vista
receberam diplomas
Quatro jovens da Bela Vista
receberam anteontem, ao final da tarde, do Comité para
a Democratização da Informática (CDI) os diplomas
que certificam a aptidão
para atividades de inclusão
social naquela comunidade através do uso das tecnologias

“

F

altam-me as palavras
para transmitir o que
tem acontecido no território da Bela Vista”, afirmou a
presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores,
que com o vereador Carlos Rabaçal, entregou os diplomas
aos jovens presentes na cerimónia realizada no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.
Dos 12 jovens da Bela Vista,
entre os 15 e os 22 anos, que integraram o projecto Comité para
a Democratização da Informática, realizado entre Abril e Julho,

no Mercado 2 de Abril, apenas
seis tiveram direito a diploma.
Depois de uma primeira
abordagem sobre os pontos
fortes, como o espírito de união
e a realização de actividades,
e os fracos ao nível social do
bairro, o vandalismo e o racismo, acabar com a imagem distorcida que as pessoas têm da
Bela Vista foi o principal objectivo neste projecto, através
da criação de um jornal.
Maria das Dores Meira destacou a “transformação muito
grande que está a acontecer na
Bela Vista”, sobretudo através
do programa municipal “Nosso
Bairro, Nossa Cidade”, uma
alteração que passa também
por “mudar mentalidades e
apostar na juventude”.
Durante a formação, os jovens tiveram contacto com o
dia-a-dia de um jornal, tendo visitado a redacção do “Diário de
Notícias”, e o apoio das jornalistas Ana Torres Pereira, do

“Jornal de Negócios”, e Paula
Oliveira, diretora do “iol”.
“O maior investimento, aquele que não tem preço, é a
transformação das vossas vidas”, apontou a autarca, dirigindo-se aos jovens.
O director executivo do Comité para a Democratização da Informática – Portugal, João Baracho, que em breves palavras
explicou a missão do CDI, referiu que as realidades sociais nos
vários centros são diferentes.
Em relação ao jornal da Bela
Vista, “O Bairro”, João Baracho
deu os parabéns à equipa,
acompanhada por duas formadoras, por terem atingindo
o objectivo.
Além disso, “O Bairro” será
um projecto para dar continuidade, com apoios como a Media Capital, com novas parcerias e uma equipa residente em
formação contínua.
“Vamos aprender a ser jornalistas a sério”, recordou o di-
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DIPLOMAS. Jovens receberam certificado das mãos de Dores Meira e de Carlos Rabaçal

retor executivo do Comité para
a Democratização da Informática – Portugal, lembrando o
entusiasmo dos jovens moradores da Bela Vista.
João Baracho contou que a
reação dos jornalistas envolvidos no projecto ao lerem o jornal “O Bairro” foi que tinha
sido “feito por profissionais”.
Depois de fornecidas as “ferramentas para evoluírem”, há
que torná-lo “sustentável”, através de parcerias e de evoluir para
novos meios de comunicação.
Ainda sobre a visita ao “Diário de Notícias”, o director do
comité contou que os jornalis-

tas “gostaram imenso” da visita
dos jovens ao jornal e da “maneira como trabalham”.
Isília Veiga, conhecida por
Leny, 21 anos foi uma das jovens que recebeu o diploma,
uma distinção que classificou
de “muito gratificante”.
Da experiência do projecto
Comité para a Democratização da Informática, Leny que
quer seguir jornalismo, revela
que o que mais gostou foi trabalhar em equipa. “Era um
grupo muito organizado, equilibrado e responsável.”
O Comité para a Democratização da Informática, organi-

zação não-governamental fundada em 1995, no Brasil, tem
como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e
a cidadania activa.
A organização conta com um
total de 821 centros de inclusão
digital, incluindo três em Portugal – Almada, Setúbal e Vale
de Cambra – instalados em 13
países, nomeadamente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia,
Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido,
Uruguai e Venezuela.
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Comité para a Democratização Informática entrega diplomas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Zoom Online

Data Publicação:

22-07-2014

URL:http://zoomonline.pt/?p=10589

Julho 22, 2014
Quatro jovens da Bela Vista receberam esta segunda-feira do Comité para a Democratização da
Informática os diplomas que certificam a aptidão para atividades de inclusão social naquela
comunidade através do uso das tecnologias, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.
Dos 12 jovens da Bela Vista, entre os 15 e os 22 anos, que integraram o projeto Comité para a
Democratização da Informática, realizado entre abril e julho, no Mercado 2 de abril, apenas seis
tiveram direito a diploma.
Depois de uma primeira abordagem sobre os pontos fortes, como o espírito de união e a realização de
atividades, e os fracos ao nível social do bairro, o vandalismo e o racismo, acabar com a imagem
distorcida que as pessoas têm da Bela Vista foi o principal objetivo neste projeto, através da criação
de um jornal.
Maria das Dores Meira destacou a "transformação muito grande que está a acontecer na Bela Vista",
sobretudo através do programa municipal "Nosso Bairro, Nossa Cidade", uma alteração que passa
também por "mudar mentalidades e apostar na juventude".
Durante a formação, os jovens tiveram contacto com o dia-a-dia de um jornal, tendo visitado a
redação do "Diário de Notícias", e o apoio das jornalistas Ana Torres Pereira, do "Jornal de Negócios",
e Paula Oliveira, diretora do "iol".
"O maior investimento, aquele que não tem preço, é a transformação das vossas vidas", apontou a
autarca, dirigindo-se aos jovens.
O diretor executivo do Comité para a Democratização da Informática - Portugal, João Baracho, que
em breves palavras explicou a missão do CDI, referiu que as realidades sociais nos vários centros são
diferentes.
Em relação ao jornal da Bela Vista, "O Bairro", João Baracho deu os parabéns à equipa,
acompanhadas por duas formadoras, por terem atingindo o objetivo. Além disso, "O Bairro" será um
projeto para dar continuidade, com apoios como a Media Capital, com novas parcerias, e uma equipa
residente em formação contínua.
"Vamos aprender a ser jornalistas a sério", recordou o diretor executivo do Comité para a
Democratização da Informática - Portugal, lembrando o entusiasmo dos jovens moradores da Bela
Vista. João Baracho contou que a reação dos jornalistas envolvidos no projeto ao lerem o jornal "O
Bairro" foi que tinha sido "feito por profissionais".
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Isília Veiga, conhecida por Leny, 21 anos foi uma das jovens que recebeu o diploma, uma distinção
"muito gratificante".
Da experiência do projeto Comité para a Democratização da Informática, Leny, quer seguir
jornalismo, revela que do que mais gostou foi trabalhar em equipa. "Era um grupo muito organizado,
equilibrado e responsável."
O Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995,
no Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa.
A organização conta com um total de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal Almada, Setúbal e Vale de Cambra - instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina,
Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
CMSetúbal/Zoom online
Foto: CMS
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PT e Oi refirmam acordo de fusão após Rioforte falhar pagamento

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TVI 24 Online

Data Publicação:

16-07-2014

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=88213568

Empresa do Grupo Espírito Santo falhou o pagamento de 847 milhões de euros à empresa
Por:|

2014-07-16 08:03

A PT comunicou esta quarta-feira ao mercado a celebração de um acordo com a sua parceira
brasileira OI, depois de a Rio Forte, do Grupo Espírito Santo, ter falhado o reembolso de 847 milhões
de euros à empresa.
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (PT) e a Oi S.A. (Oi) anunciam que se mantêm comprometidas em
concluir a combinação dos seus negócios, tendo assinado nesta data um novo Memorando de
Entendimentos (MoU), refere o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).
O documento, assinado pelo presidente da PT, Henrique Granadeiro, e pelo administrador executivo
da Oi Luís Pacheco de Melo explicita que a assinatura do Memorando de Entendimento surgiu após a
Rio Forte ter falhado o reembolso de uma tranche da sua dívida à empresa.
O MoU foi assinado na sequência do não reembolso hoje por parte da Rio Forte Investments, SA
(Rioforte), uma sociedade do Grupo Espírito Santo (GES), dos 847 milhões de euros já vencidos do
total de 897 milhões de euros em aplicações de tesouraria (Dívida da Rioforte) que foram subscritas
pelo grupo PT e que atualmente são detidas por subsidiárias que foram contribuídas para a Oi no
âmbito da combinação de negócios anunciada no dia 2 de outubro de 2013, explicita o comunicado.
No âmbito do acordo, que será apresentado à assembleia-geral de acionistas da empresa do próximo
dia 08 de setembro, as duas empresas decidiram que a PT irá receber da Oi a Dívida da Rioforte por
uma contrapartida de 474.348.720 ações ON e 948.697.440 ações PN da Oi (Ações da Oi Objeto da
Opção).
À PT será atribuída uma opção de compra de tipo Americano (Opção de Compra) para readquirir as
Ações da Oi Objeto da Opção (com o preço de exercício de R$1,8529 para ações ON e R$2,0104 para
ações PN), a qual será ajustada pela taxa brasileira CDI acrescida de 1,5% por ano, precisa o
documento.
A opção de compra terá uma maturidade de seis anos, com a possibilidade de exercício pela PT de
10% das Ações Objeto da Opção no fim do primeiro ano e de 18% em cada ano seguinte.
O MoU permanecerá em vigor até à data da assinatura dos contratos definitivos ou da assembleiageral de 8 de setembro de 2014.
O objetivo do acordo é facultar o tempo necessário para minimizar a perda no valor da Dívida da
Rioforte, permitindo simultaneamente a conclusão da combinação de negócios, assim que possível,
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com base na contrapartida acordada para os acionistas da PT (3,64 ações da CorpCo por cada ação da
PT), dividida em duas componentes.
As duas componentes são: 2,10 ações da CorpCo por cada ação da PT a serem recebidas aquando da
implementação da fusão entre a PT e a CorpCo, correspondendo a uma participação económica na
CorpCo de 25,6% ajustada pelas aplicações de tesouraria, resultante da estrutura proposta e uma
participação na Dívida da Rioforte e na Opção de Compra (com o número subjacente de ações da Oi
equivalentes a 1,54 ações da CorpCo por cada ação da PT), ficando o valor dependente da
recuperação da Dívida da Rioforte e do valor das ações da Oi.
A PT, em coordenação com a Oi, desenvolverá contra a Rioforte e partes relevantes relacionadas, em
toda a extensão permitida por lei, as vias legais e procedimentais ao seu dispor com vista a obter o
reembolso da Dívida da Rioforte. A Oi irá, a pedido da PT, disponibilizar todo o apoio solicitado bem
como tomar todas as ações necessárias relativas a este tema, assegura o comunicado.
No documento, Granadeiro e Pacheco de Melo reafirmam a intenção de prosseguir com os negócios
em curso.
A PT e a Oi continuam comprometidas com a conclusão dos restantes passos da combinação de
negócios, que incluem a incorporação de ações da Oi pela CorpCo e a migração para o Novo Mercado.
Adicionalmente, a PT sublinha que qualquer eventual atraso no calendário da fusão da PT e da CorpCo
não terá necessariamente impacto no objetivo de migração para o Novo Mercado, conclui o
comunicado enviado à CMVM.
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Duração: 00:48:16

Antena 3 - Manhãs da 3
ID: 54510753

OCS: Antena 3 - Manhãs da 3

22-06-2014 10:00

«Em nome da tecnologia e das pessoas por um mundo melhor»
http://www.pt.cision.com/s/?l=cda97edf

«Tema do programa»: Em nome da tecnologia e das pessoas por um mundo melhor. Conversa com
Rita Ascenso da revista «SmartCities», João Baracho, diretor executivo da CDI Portugal e Pedro
Mendes, responsável de marketing da ISA.
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Antena 3 - Manhãs da 3
ID: 54510753

OCS: Antena 3 - Manhãs da 3

22-06-2014 10:00

«Em nome da tecnologia e das pessoas por um mundo melhor»
http://www.pt.cision.com/s/?l=6bbf2c84

«Tema do programa»: Em nome da tecnologia e das pessoas por um mundo melhor. Conversa com
Rita Ascenso da revista «SmartCities», João Baracho, diretor executivo da CDI Portugal e Pedro
Mendes, responsável de marketing da ISA.
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SIC Notícias - Edição da OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã
Manhã
ID: 53891130

14-05-2014 08:37

Centro de reciclagem de computadores no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco
http://www.pt.cision.com/s/?l=f4474a00

O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco vai ter um centro de reciclagem de computadores.
Trata-se de um projeto-piloto de formação de desenvolvimento de competências para reclusos,
apoiado pelo Ministério da Justiça e pela Microsoft Portugal. É convidada Vânia Neto, Porta-Voz da
Microsoft Portugal.
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SIC Notícias - Edição da OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã
Manhã
ID: 53891130

14-05-2014 08:37

Centro de reciclagem de computadores no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco
http://www.pt.cision.com/s/?l=8e26efd

O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco vai ter um centro de reciclagem de computadores.
Trata-se de um projeto-piloto de formação de desenvolvimento de competências para reclusos,
apoiado pelo Ministério da Justiça e pela Microsoft Portugal. É convidada Vânia Neto, Porta-Voz da
Microsoft Portugal.
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Reclusos vão reciclar
computadores
O Estabelecimento
Prisional de Castelo
Branco (EPCB) vai arrancar com um projectopi-loto de capacitação
pro-fissional e de reintegração dos reclusos, que
envolve a criação de um
centro de recondicionamento e reciclagem
de computadores. “Este
projedto surge ao abrigo
do Plano Nacional de
Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se
alterar o actual paradigma e dotar os reclusos
de instrumentos que os
capacitem para a vida
activa”, explica o subdirector-geral da Direcção
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).
Licínio Lima explica
que dos 14 mil reclusos
que integram a população prisional do País “30
por cento estão em ocupação laboral e 60 desses
30 por cento têm ocupações muito repetitivas e
pouco aproveitadas em
contexto de liberdade”.
Neste sentido, a DGRSP
decidiu apostar nas novas
tecnologias de informação para capacitar e dotar
os reclusos de instrumentos que lhes sejam
úteis em liberdade.
O projecto começou a
ganhar corpo após uma
reunião no ministério
da Justiça, que juntou
o CDI Portugal - Centro
de Inclusão Digital e a
Mi-crosoft Portugal. “Foi
lançado o desafio [CDI e
Microsoft] para a criação

de uma unidade de reciclagem de computado-res,
no sentido de dar um
fim ao material obsoleto oriundo do próprio
Ministério da Justiça e
que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências”,
refere Licínio Lima. O
desafio foi de imediato
aceite pelos parceiros e a
escolha recaiu no EPCB,
pelo dinamismo demonstrado pela sua directora,
Fátima Jerónimo, mas
também porque “ em
Castelo Branco já havia
tradição na reciclagem de
computadores”, adianta.
Licínio Lima acrescenta ainda que o EPCB,
um antigo quartel militar,
possui “condições logísticas e físicas adequadas
e com espaço para poder
montar uma oficina e
fazer a armazenagem
dos equipamentos”, além
de ter acessos facilitados
com uma segunda portaria. Outra questão que
esteve na base da opção
por Castelo Branco está
ligada ao facto de o estabelecimento prisional se
situar numa região do
Interior do País, onde
os reclusos “possuem
me-nos oportunidades e
se debatem com dificuldades acrescidas”.
O projecto começou a
ganhar forma em contexto de sala de aula,
quando os reclusos que
frequentam o ensino
secundário (área profis-

sionalizante em informática), no EPCB,
come-çaram a reciclar e
a reutilizar os computadores que estão agora a
ser utilizados nas aulas
ministradas no estabelecimento prisional.
Actualmente, dos 128
reclusos que estão no
EPCB, cerca de 70 estão
a frequentar os diferentes graus de ensino
ali ministrados, desde
o 1.º ciclo ao ensino secundário.
Este projecto-piloto
pretende melhorar as
competências relacionais e promover a capacitação profissional e
tecnológica da população
prisional, facilitando
a sua reintegração na
so-ciedade e reduzindo
o risco de reincidência
criminal. Através do
centro pretende-se ainda
promover a aquisição e
desenvolvimento de competências, responsabilidades e projectos de vida
por parte destes reclusos, capacitando-os em
actividades que promovam a empregabilidade e
o empreendedorismo.
Entre outras actividades, os reclusos vão
receber formação, não
apenas em instalação e
configuração de equipamentos informáticos, mas
também de diagnós-tico
e reparação de ava-rias,
planeamento e exe-cução,
formação em “software” e
em plano de negócio.
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Reclusos vão reciclar
computadores
O Estabelecimento
Prisional de Castelo
Branco (EPCB) vai arrancar com um projectopi-loto de capacitação
pro-fissional e de reintegração dos reclusos, que
envolve a criação de um
centro de recondicionamento e reciclagem
de computadores. “Este
projedto surge ao abrigo
do Plano Nacional de
Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se
alterar o actual paradigma e dotar os reclusos
de instrumentos que os
capacitem para a vida
activa”, explica o subdirector-geral da Direcção
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).
Licínio Lima explica
que dos 14 mil reclusos
que integram a população prisional do País “30
por cento estão em ocupação laboral e 60 desses
30 por cento têm ocupações muito repetitivas e
pouco aproveitadas em
contexto de liberdade”.
Neste sentido, a DGRSP
decidiu apostar nas novas
tecnologias de informação para capacitar e dotar
os reclusos de instrumentos que lhes sejam
úteis em liberdade.
O projecto começou a
ganhar corpo após uma
reunião no ministério
da Justiça, que juntou
o CDI Portugal - Centro
de Inclusão Digital e a
Mi-crosoft Portugal. “Foi
lançado o desafio [CDI e
Microsoft] para a criação

de uma unidade de reciclagem de computado-res,
no sentido de dar um
fim ao material obsoleto oriundo do próprio
Ministério da Justiça e
que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências”,
refere Licínio Lima. O
desafio foi de imediato
aceite pelos parceiros e a
escolha recaiu no EPCB,
pelo dinamismo demonstrado pela sua directora,
Fátima Jerónimo, mas
também porque “ em
Castelo Branco já havia
tradição na reciclagem de
computadores”, adianta.
Licínio Lima acrescenta ainda que o EPCB,
um antigo quartel militar,
possui “condições logísticas e físicas adequadas
e com espaço para poder
montar uma oficina e
fazer a armazenagem
dos equipamentos”, além
de ter acessos facilitados
com uma segunda portaria. Outra questão que
esteve na base da opção
por Castelo Branco está
ligada ao facto de o estabelecimento prisional se
situar numa região do
Interior do País, onde
os reclusos “possuem
me-nos oportunidades e
se debatem com dificuldades acrescidas”.
O projecto começou a
ganhar forma em contexto de sala de aula,
quando os reclusos que
frequentam o ensino
secundário (área profis-

sionalizante em informática), no EPCB,
come-çaram a reciclar e
a reutilizar os computadores que estão agora a
ser utilizados nas aulas
ministradas no estabelecimento prisional.
Actualmente, dos 128
reclusos que estão no
EPCB, cerca de 70 estão
a frequentar os diferentes graus de ensino
ali ministrados, desde
o 1.º ciclo ao ensino secundário.
Este projecto-piloto
pretende melhorar as
competências relacionais e promover a capacitação profissional e
tecnológica da população
prisional, facilitando
a sua reintegração na
so-ciedade e reduzindo
o risco de reincidência
criminal. Através do
centro pretende-se ainda
promover a aquisição e
desenvolvimento de competências, responsabilidades e projectos de vida
por parte destes reclusos, capacitando-os em
actividades que promovam a empregabilidade e
o empreendedorismo.
Entre outras actividades, os reclusos vão
receber formação, não
apenas em instalação e
configuração de equipamentos informáticos, mas
também de diagnós-tico
e reparação de ava-rias,
planeamento e exe-cução,
formação em “software” e
em plano de negócio.
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O CDI é uma organização não-governamental originalmente criada no Brasil, em 1995, com a missão
de promover a inclusão social com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Em
Portugal foi lançado a 30 de Maio de 2013, integrado num evento promovido pela Microsoft, um dos
seus parceiros, juntamente com a Fundação PT, com a Fundação EDP e com vários municípios, entre
outros. Ao longo do ano passado o CDI abriu três centros: em Vale de Cambra, Almada e Bela Vista,
em Setúbal, espaços que procuram desenvolver, junto dos jovens que os integram - com idades
compreendidas entre os 11 e os 25 anos - competências e capacidades que permitam o seu
crescimento, autonomia e independência profissionais. Os projetos abrangem, respetivamente, a
aprendizagem tecnológica para a conceção de estampagem de têxteis com implementação de loja
online; a elaboração de um site sobre o bairro do Monte da Caparica; e a criação de um jornal online
no sentido de dinamizar e promover uma melhoria de imagem do bairro da Bela Vista. Os primeiros
projetos do CDI Vale de Cambra e de Almada já estão concluídos, tendo Vale de Cambra iniciado já o
segundo módulo com vista ao projeto final de criação de um negócio de impressão e estampagem de
têxteis. "2013 foi o ano de lançamento, de adaptação da metodologia CDI à realidade portuguesa e da
concretização de projetos piloto que permitissem demonstrar a nossa capacidade de concretização
com qualidade", referiu João Baracho, diretor executivo da organização, ao TeK, no seguimento do
primeiro encontro anual do CDI Portugal, realizado a 29 de abril último. Foi também o ano da
constituição da equipa base de trabalho e da formação de parcerias estratégicas, acrescentou o
responsável. Para 2014, o CDI Portugal quer "atingir a sustentabilidade da sua estrutura, estabelecer
modelos de negócio sociais a partir dos projetos finalizados e criar uma plataforma de conselheiros
tecnológicos que possam fazer da inovação social e tecnológica uma das nossas grandes bandeiras".
Este ano já avançaram novos projetos: o Centro Social da Musgueira, dois pilotos com o Programa
Escolhas e um projeto com a Fundação da Juventude, mas "a grande ambição é criar projetos
inovadores". Nessa linha, foi apresentado recentemente um projeto de reciclagem de computadores
na Prisão de Castelo Branco, com o envolvimento do Ministério da justiça e da Microsoft, e está a ser
elaborado um projeto-piloto na área educativa, criado no Reino Unido, chamado Apps For Good. "Este
projeto está já em mais de 200 escolas públicas no Reino Unido e ganhou o ano passado o prémio
mundial da Google para a melhor aplicação social", explicou João Baracho. Mas o futuro do CDI em
Portugal também passa pelo "desenvolvimento dos projetos existentes, nomeadamente de Vale de
Cambra, Bela Vista e Almada", garantiu. Escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Prestes a completar um ano de vida, o Centro Digital de Inclusão já tem alguns projetos no terreno, e
outros tantos pensados, com o objetivo de se transformar num símbolo de inovação social e
tecnológica em Portugal. O CDI é uma organização não-governamental originalmente criada no Brasil,
em 1995, com a missão de promover a inclusão social com recurso às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Em Portugal foi lançado a 30 de Maio de 2013, integrado num evento promovido
pela Microsoft, um dos seus parceiros, juntamente com a Fundação PT, com a Fundação EDP e com
vários municípios, entre outros. Ao longo do ano passado o CDI abriu três centros: em Vale de
Cambra, Almada e Bela Vista, em Setúbal, espaços que procuram desenvolver, junto dos jovens que
os integram - com idades compreendidas entre os 11 e os 25 anos - competências e capacidades que
permitam o seu crescimento, autonomia e independência profissionais. Os projetos abrangem,
respetivamente, a aprendizagem tecnológica para a conceção de estampagem de têxteis com
implementação de loja online; a elaboração de um site sobre o bairro do Monte da Caparica; e a
criação de um jornal online no sentido de dinamizar e promover uma melhoria de imagem do bairro da
Bela Vista. Os primeiros projetos do CDI Vale de Cambra e de Almada já estão concluídos, tendo Vale
de Cambra iniciado já o segundo módulo com vista ao projeto final de criação de um negócio de
impressão e estampagem de têxteis. "2013 foi o ano de lançamento, de adaptação da metodologia
CDI à realidade portuguesa e da concretização de projetos piloto que permitissem demonstrar a nossa
capacidade de concretização com qualidade", referiu João Baracho, diretor executivo da organização,
ao TeK, no seguimento do primeiro encontro anual do CDI Portugal, realizado a 29 de abril último. Foi
também o ano da constituição da equipa base de trabalho e da formação de parcerias estratégicas,
acrescentou o responsável. Para 2014, o CDI Portugal quer "atingir a sustentabilidade da sua
estrutura, estabelecer modelos de negócio sociais a partir dos projetos finalizados e criar uma
plataforma de conselheiros tecnológicos que possam fazer da inovação social e tecnológica uma das
nossas grandes bandeiras". Este ano já avançaram novos projetos: o Centro Social da Musgueira, dois
pilotos com o Programa Escolhas e um projeto com a Fundação da Juventude, mas "a grande ambição
é criar projetos inovadores". Nessa linha, foi apresentado recentemente um projeto de reciclagem de
computadores na Prisão de Castelo Branco, com o envolvimento do Ministério da justiça e da
Microsoft, e está a ser elaborado um projeto-piloto na área educativa, criado no Reino Unido, chamado
Apps For Good. "Este projeto está já em mais de 200 escolas públicas no Reino Unido e ganhou o ano
passado o prémio mundial da Google para a melhor aplicação social", explicou João Baracho. Mas o
futuro do CDI em Portugal também passa pelo "desenvolvimento dos projetos existentes,
nomeadamente de Vale de Cambra, Bela Vista e Almada", garantiu. Escrito ao abrigo do novo Acordo
Ortográfico
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Maio 8, 2014
O projeto, intitulado "Setúbal - transformando vidas através da tecnologia", a funcionar no Mercado 2
de Abril, próximo da Bela Vista, viu aprovado esta quarta, em reunião de câmara, a ratificação de um
protocolo com a AICD - Associação para a Inserção por Centros Digitais de Informação.
O protocolo, com a vigência de um ano, determina a cedência, em regime de comodato, de uma
dezena de computadores portáteis com software instalado, de uma impressora e de um retroprojetor,
bem como a instalação de um pacote de acesso para serviços de internet.
A funcionar num espaço cedido pela Autarquia setubalense, o projeto inclui um coordenador
pedagógico, um gestor e dois formadores, equipa responsável pela definição dos conteúdos dos
módulos de formação e pelas ferramentas tecnológicas necessárias à implementação dos mesmos.
O Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995,
no Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa em comunidades
carenciadas.
A organização conta com um total de 821 centros de inclusão digital instalados em Portugal, com três
- Almada, Setúbal e Vale de Cambra -, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados
Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
CMSetúbal/Zoom online
Foto: CDI Portugal
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"Vocês são os principais obreiros desta mudança. Estão a fazer história" O empreendedorismo, o
espírito de cidadania ativa e a inclusão digital são promovidos no projeto Comité para a
Democratização da Informática, direcionado para a comunidade jovem, a funcionar no Mercado 2 de
Abril, próximo da Bela Vista, em Setúbal. A iniciativa de âmbito internacional, promovida pela AICD Associação para a Inserção por Centros Digitais de Informação, é implementada localmente através de
um protocolo de colaboração, assinado no dia 28 de Abril, ao final da tarde, entre aquela instituição e
a Câmara de Setúbal. O Comité para a Democratização da Informática, instalado num espaço daquele
equipamento comercial da cidade, disponibiliza a um grupo de oito jovens da Bela Vista um conjunto
de recursos tecnológicos e ações de formação. "Este é um território no qual há muito para descobrir e
muitos talentos para trabalhar", salientou a presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, para
destacar a "grande transformação" gerada na Bela Vista e na zona envolvente, sobretudo através do
programa municipal "Nosso Bairro, Nossa Cidade", que envolve os moradores em ações de melhoria
dos bairros. A autarca acentuou que esta é uma "iniciativa de oportunidades" ao dirigiu-se aos jovens
que tiravam apontamentos e captavam imagens do momento com o intuito de produzir um trabalho
para constar no jornal "O Bairro", o novo projeto deste grupo que dinamiza o Festival Mudar o Olhar,
uma das ações do "Nosso Bairro, Nossa Cidade". "Vocês são os principais obreiros desta mudança.
Estão a fazer história", afirmou Maria das Dores Meira, em jeito de agradecimento ao grupo de jovens,
com idades entre os 15 e os 22 anos, por "estarem no caminho certo"de um trabalho conjunto que
está a ser dinamizado naquele território de Setúbal. "Um exemplo que queremos estimular nos
jovens" O fundador e presidente do Comité para a Democratização da Informática, Rodrigo Baggio,
recordou o lançamento deste projeto em Portugal, há cerca de um ano. "Lançámos as sementes e hoje
estamos a colher os frutos", sublinhou, orgulhoso do trabalho promovido pelos jovens setubalenses.
"Este é o primeiro passo, um exemplo que queremos estimular nos jovens", frisou aquele responsável
ao folhear uma edição do jornal, que inclui um logotipo personalizado que integra três bairros - Bela
Vista, Alameda das Palmeiras e Forte da Bela Vista - assim como uma imagem de grupo em
caricatura. A criação de um jornal, ainda sem periodicidade definida, foi a resposta encontrada pelo
grupo de trabalho para quebrar estereótipos quanto à imagem da Bela Vista no exterior. No futuro, há
a possibilidade de este projeto se tornar sustentável e local de trabalho para alguns dos participantes.
Rodrigo Baggio adiantou que a atitude positiva do grupo, uma materialização do "poder de
transformação da tecnologia", pode e deve ser "geradora de outros projetos na comunidade". Alertou,
contudo, que a replicação deste sucesso é "uma responsabilidade acrescida". A mesma ideia foi
partilhada pelo diretor executivo do Comité para a Democratização da Informática - Portugal, João
Baracho. "Temos aqui um grupo fantástico e estamos empenhados em fazer deste projeto um sucesso
ainda maior e, sobretudo, ajudar as pessoas com o trabalho em equipa". Dinamizado num espírito
idêntico ao do "Nosso Bairro, Nossa Cidade", este projeto assenta na premissa de que toda a ação
deverá ser geradora da participação das pessoas nas decisões a que a elas e à sua comunidade dizem
respeito, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o crescimento coletivo. O Comité para a
Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995, no Brasil, tem
como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de informação e
comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa. A organização conta com um total
de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal - Almada, Setúbal e Vale de Cambra -
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instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha,
Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. Agência de Notícias Leia outras
notícias do dia em www.adn-agenciadenoticias.com Acompanhe aqui as melhores fotografias do dia
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"Vocês são os principais obreiros desta mudança. Estão a fazer história" O empreendedorismo, o
espírito de cidadania ativa e a inclusão digital são promovidos no projeto Comité para a
Democratização da Informática, direcionado para a comunidade jovem, a funcionar no Mercado 2 de
Abril, próximo da Bela Vista, em Setúbal. A iniciativa de âmbito internacional, promovida pela AICD Associação para a Inserção por Centros Digitais de Informação, é implementada localmente através de
um protocolo de colaboração, assinado no dia 28 de Abril, ao final da tarde, entre aquela instituição e
a Câmara de Setúbal. O Comité para a Democratização da Informática, instalado num espaço daquele
equipamento comercial da cidade, disponibiliza a um grupo de oito jovens da Bela Vista um conjunto
de recursos tecnológicos e ações de formação. "Este é um território no qual há muito para descobrir e
muitos talentos para trabalhar", salientou a presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, para
destacar a "grande transformação" gerada na Bela Vista e na zona envolvente, sobretudo através do
programa municipal "Nosso Bairro, Nossa Cidade", que envolve os moradores em ações de melhoria
dos bairros. A autarca acentuou que esta é uma "iniciativa de oportunidades" ao dirigiu-se aos jovens
que tiravam apontamentos e captavam imagens do momento com o intuito de produzir um trabalho
para constar no jornal "O Bairro", o novo projeto deste grupo que dinamiza o Festival Mudar o Olhar,
uma das ações do "Nosso Bairro, Nossa Cidade". "Vocês são os principais obreiros desta mudança.
Estão a fazer história", afirmou Maria das Dores Meira, em jeito de agradecimento ao grupo de jovens,
com idades entre os 15 e os 22 anos, por "estarem no caminho certo"de um trabalho conjunto que
está a ser dinamizado naquele território de Setúbal. "Um exemplo que queremos estimular nos
jovens" O fundador e presidente do Comité para a Democratização da Informática, Rodrigo Baggio,
recordou o lançamento deste projeto em Portugal, há cerca de um ano. "Lançámos as sementes e hoje
estamos a colher os frutos", sublinhou, orgulhoso do trabalho promovido pelos jovens setubalenses.
"Este é o primeiro passo, um exemplo que queremos estimular nos jovens", frisou aquele responsável
ao folhear uma edição do jornal, que inclui um logotipo personalizado que integra três bairros - Bela
Vista, Alameda das Palmeiras e Forte da Bela Vista - assim como uma imagem de grupo em
caricatura. A criação de um jornal, ainda sem periodicidade definida, foi a resposta encontrada pelo
grupo de trabalho para quebrar estereótipos quanto à imagem da Bela Vista no exterior. No futuro, há
a possibilidade de este projeto se tornar sustentável e local de trabalho para alguns dos participantes.
Rodrigo Baggio adiantou que a atitude positiva do grupo, uma materialização do "poder de
transformação da tecnologia", pode e deve ser "geradora de outros projetos na comunidade". Alertou,
contudo, que a replicação deste sucesso é "uma responsabilidade acrescida". A mesma ideia foi
partilhada pelo diretor executivo do Comité para a Democratização da Informática - Portugal, João
Baracho. "Temos aqui um grupo fantástico e estamos empenhados em fazer deste projeto um sucesso
ainda maior e, sobretudo, ajudar as pessoas com o trabalho em equipa". Dinamizado num espírito
idêntico ao do "Nosso Bairro, Nossa Cidade", este projeto assenta na premissa de que toda a ação
deverá ser geradora da participação das pessoas nas decisões a que a elas e à sua comunidade dizem
respeito, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o crescimento coletivo. O Comité para a
Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995, no Brasil, tem
como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de informação e
comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa. A organização conta com um total
de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal - Almada, Setúbal e Vale de Cambra -
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instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha,
Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. Agência de Notícias Leia outras
notícias do dia em www.adn-agenciadenoticias.com Acompanhe aqui as melhores fotografias do dia
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Enviado por rribeiro em Sex, 02/05/2014 - 14:18 No âmbito da sua política de responsabilidade social,
a Fundação Portugal Telecom (PT) tem vindo a apoiar o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital,
colocando a tecnologia ao serviço da inclusão social. Este apoio da PT traduz-se com um contributo ao
nível das infra-estruturas e equipamentos tecnológicos e da coordenação dos mais diferenciados
projetos, com vista à integração e transformação das comunidades provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da tecnologia. "A concretização e
implementação de projetos com forte cariz empreendedor está na génese deste apoio por parte da PT
e é um dos objetivos base do CDI", diz a empresa em comunicado. Assim, "Tendo por missão
promover a inclusão social, a literacia digital, a construção e o exercício da cidadania ativa", a
Fundação PT apoia o CDI no desenvolvimento de projetos existentes nos seus 3 centros em Vale de
Cambra, Almada e Setúbal, através da disponibilização de ferramentas e meios tecnológicos,
equipamentos e formação. Estes projetos em curso procuram desenvolver, junto dos jovens que os
integram - 45 jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 25 anos - competências e
capacidades que permitam o seu crescimento, autonomia e independência profissionais. Além disso, a
Fundação da Portugal Telecom é a anfitriã do primeiro encontro anual do CDI Portugal, a ter lugar na
Fundação das Comunicações e no qual será feito o balanço do ano 2013 e divulgação de projetos que
serão lançados no futuro.
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Enviado por rribeiro em Sex, 02/05/2014 - 14:18 No âmbito da sua política de responsabilidade social,
a Fundação Portugal Telecom (PT) tem vindo a apoiar o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital,
colocando a tecnologia ao serviço da inclusão social. Este apoio da PT traduz-se com um contributo ao
nível das infra-estruturas e equipamentos tecnológicos e da coordenação dos mais diferenciados
projetos, com vista à integração e transformação das comunidades provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da tecnologia. "A concretização e
implementação de projetos com forte cariz empreendedor está na génese deste apoio por parte da PT
e é um dos objetivos base do CDI", diz a empresa em comunicado. Assim, "Tendo por missão
promover a inclusão social, a literacia digital, a construção e o exercício da cidadania ativa", a
Fundação PT apoia o CDI no desenvolvimento de projetos existentes nos seus 3 centros em Vale de
Cambra, Almada e Setúbal, através da disponibilização de ferramentas e meios tecnológicos,
equipamentos e formação. Estes projetos em curso procuram desenvolver, junto dos jovens que os
integram - 45 jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 25 anos - competências e
capacidades que permitam o seu crescimento, autonomia e independência profissionais. Além disso, a
Fundação da Portugal Telecom é a anfitriã do primeiro encontro anual do CDI Portugal, a ter lugar na
Fundação das Comunicações e no qual será feito o balanço do ano 2013 e divulgação de projetos que
serão lançados no futuro.
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02 de maio de 2014
A Fundação PT está a ajudar, através do fornecimento de ferramentas, meios tecnológicos e
equipamentos, dezenas de jovens que querem fazer a diferença nas suas comunidades, no âmbito da
parceria tecnológica estabelecida com o projeto CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital, há cerca de
um ano.
A Fundação PT apoia os projetos que decorrem nos três centros CDI de Vale de Cambra, Almada e
Setúbal, criados por jovens entre os 11 e os 25 anos. No CDI de Vale de Cambra, em parceria com a
Cruz Vermelha Portuguesa, vários jovens fazem parte de um negócio de estampagem de têxteis,
inserido no projeto DOC (Design Official Center), cujo objetivo é criar artigos de vestuário e
implementar uma loja online.
Em Almada, o projeto Prova Cultura, em parceria com a AMI, visa colmatar problemas sociais do
bairro do Monte da Caparica, através da realização de um festival e da criação de um site. No CDI de
Setúbal, nasceu o jornal online O Bairro. O projeto, realizado em parceria com a Câmara Municipal de
Setúbal, visa dinamizar e promover uma melhoria da imagem do bairro da Bela Vista.
O primeiro encontro anual do CDI Portugal realizou-se a 29 de abril, na Fundação Portuguesa das
Comunicações, e marca o primeiro ano de atividade do CDI em Portugal. Estiveram reunidos
parceiros, formadores, voluntários e a equipa do CDI, para fazer um balanço de 2013 e previsões para
2014.
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Maio 1, 2014
A Fundação Portugal Telecom (PT) é a anfitriã do primeiro encontro anual do CDI Portugal - Centro de
Inclusão Digital.
A Fundação PT tem vindo a apoiar o CDI Portugal, como parceiro tecnológico, contribuindo ao nível
das infraestruturas e equipamentos tecnológicos e da coordenação dos mais diferenciados projetos,
com vista à integração e transformação das comunidades provenientes de contextos socioeconómicos
desfavorecidos, através da utilização da tecnologia.
A concretização e implementação de projetos com forte cariz empreendedor está na génese deste
apoio por parte da PT e é um dos objetivos base do CDI.
Tendo por missão promover a inclusão social, a literacia digital, a construção e o exercício da
cidadania ativa, a Fundação PT apoia o CDI no desenvolvimento de projetos existentes nos seus 3
centros em Vale de Cambra, Almada e Setúbal, através da disponibilização de ferramentas e meios
tecnológicos, equipamentos e formação.
Os projetos em curso procuram desenvolver, junto dos 45 jovens com idades compreendidas entre os
11 e os 25 anos, que os integram, competências e capacidades que permitam o seu crescimento,
autonomia e independência profissionais.
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Projeto CDI
http://www.pt.cision.com/s/?l=72cccf69

Um projeto de inclusão social nascido nas favelas do Rio de Janeiro está a dar os primeiros passos
também no nosso país. O lema da ONG CDI é transformar vidas através da tecnologia. Declarações de
Rodrigo Baggio, fundador e administrador CDI e de alguns formandos da CDI, João Baracho, diretor
da CDI Portugal.
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Fundação PT e CDI Portugal fazem parceria
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Na inclusão social através da tecnologia
2014-04-30 17:13:00
A Fundação PT é a anfitriã do primeiro encontro anual do CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital.
Centrada na sua política de responsabilidade social, a Fundação PT tem vindo a apoiar o CDI Portugal,
como parceiro tecnológico, contribuindo ao nível das infraestruturas e equipamentos tecnológicos e da
coordenação dos mais diferenciados projetos, com vista à integração e transformação das
comunidades provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da
tecnologia. A concretização e implementação de projetos com forte cariz empreendedor está na
génese deste apoio por parte da PT e é um dos objetivos base do CDI.
Tendo por missão promover a inclusão social, a literacia digital, a construção e o exercício da
cidadania ativa, a Fundação PT apoia o CDI no desenvolvimento de projetos existentes nos seus 3
centros em Vale de Cambra, Almada e Setúbal, através da disponibilização de ferramentas e meios
tecnológicos, equipamentos e formação.
Os projetos em curso procuram desenvolver, junto dos jovens que os integram - 45 jovens com
idades compreendidas entre os 11 e os 25 anos - competências e capacidades que permitam o seu
crescimento, autonomia e independência profissionais:
- CDI Vale de Cambra, numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa - Aprendizagem tecnológica
para a conceção de estampagem de têxteis (por exemplo em t-shirts, chapéus, crachás) com vista à
criação de um "merchandising" característico da região e implementação de loja online;
- CDI Almada, numa parceria com a AMI - Elaboração de um site sobre o bairro do Monte da
Caparica, de onde os jovens são provenientes, com conteúdos promocionais e dinamizadores da sua
comunidade, com vídeo de apresentação e da história da comunidade e outros conteúdos como dicas,
principais noticias e historias caraterísticas do bairro.
- CDI Bela Vista, em Setúbal, numa parceria com a Câmara Municipal de Setúbal - Criação de um
jornal online no sentido de dinamizar e promover uma melhoria de imagem do bairro. Através de
meios tecnológicos, a Fundação PT oferece as ferramentas de trabalho que permitem a
sustentabilidade deste projeto no seio da comunidade e a melhoria de vida dos seus residentes.
O 1º Encontro Anual - Inclusão pela Tecnologia do CDI Portugal, na Fundação das Comunicações,
propõe ser um encontro de balanço do ano 2013 e divulgação de projetos que serão lançados no
futuro.
O investimento da Fundação PT ao nível da responsabilidade social tem como premissa o respeito
pelos valores das sociedades onde está inserida e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir
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para a melhoria das condições de vida de todos, nomeadamente através de programas de
sensibilização para inclusão social e tecnológica, escolar e profissional, promovendo o conhecimento, a
informação e a comunicação.

Página 183

A184

Fundação PT e CDI Portugal unem-se contra exclusão social - B!t Magazine
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A Fundação Portugal Telecom abriu as suas portas ao encontro anual do CDI Portugal, evidenciando o
seu compromisso para com a sociedade para a qual trabalha e apoia. Como parceiro tecnológico do
CDI Portugal, a Fundação tem, nos últimos tempos, vindo a investir em infraestruturas e em
aparelhagem tecnológica e a apostar nas mais diversas iniciativas, atentando sempre à integração e
reforma de comunidades que advenham de circunstâncias socioeconómicas desprivilegiadas,
recorrendo às demais tecnologias. Alvejando a fomentação da inclusão social, da literacia digital e da
construção e praticabilidade de uma cidadania ativa, a Fundação Portugal Telecom tem sido a força
motriz do Centro de Inclusão Digital português, cimentando os projetos em curso nos seus três
centros: em Vale de Cambra, onde é objetivada a aprendizagem tecnológica para a estampagem de
têxteis com o intuito de criar um merchandising próprio da região e de implementar uma online store;
em Alamada, onde se visa a conceção de um website relativo ao bairro do Monte da Caparica que
inclua conteúdo multimédia dinamizador e promotor da sua comunidade; e na Bela Vista em Setúbal,
onde se pretende a criação de um jornal digital que dinamize e positivamente redesenhe a imagem do
bairro. Este primeiro Encontro Anual - Inclusão pela Tecnologia do CDI Portugal, na Fundação PT,
intenta a discussão retrospetiva do ano de 2013 e o debate e partilha de novas e futuras iniciativas.
As operações da Fundação PT no sentido da construção de uma estrutura social mais eficiente e
igualitária são motivadas pelo respeito dos valores das sociedades em que está integrada e pelo
compromisso para com o aprimoramento das condições de vida de todos aqueles para os quais
diariamente trabalha.
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Inclusão social. Os miúdos do bairro já são empreendedores
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Projecto ensinou novas tecnologias a jovens da Bela Vista, Monte da Caparica e Vale de Cambra.
Objectivo é o empreendedorismo
Basta uma pesquisa no Google para confirmar a fama do Bairro da Bela Vista em Setúbal. Os
primeiros resultados são notícias de tiroteios, confrontos com a polícia e episódios de violência. Mas
dentro de pouco tempo é possível que a pesquisa devolva um resultado diferente. Nove jovens
criaram um jornal online para mostrar o "outro lado" da Bela Vista. O primeiro número de "O Bairro"
ficou disponível anteontem e é o resultado de um dos três projectos-piloto que o CDI Portugal - Centro
de Inclusão Social desenvolveu em bairros considerados problemáticos.
O objectivo é apostar na inclusão de jovens entre os 11 e os 25 anos através do ensino da tecnologia
e da literacia digital, dotando-os de ferramentas para entrarem no mercado de trabalho e fomentando
o empreendedorismo. Além da Bela Vista, o projecto chegou a Vale de Cambra, onde um grupo de
rapazes aprendeu a fazer estampagem de têxteis. O curso de 60 horas teve tanto sucesso que a
turma avançou para a criação de uma microempresa e já vende os trabalhos na internet. Mais a sul,
no Monte da Caparica (Almada), outros cinco jovens preparam-se para organizar um festival virado
para a diversidade cultural e o meio ambiente. Antes disso, e dentro de dias, será lançado um site que
conta a história do bairro onde cresceram e das várias culturas que aí coexistem.
Domingas Santos faz parte do grupo e conta que o mais difícil nos últimos meses foi conciliar as
agendas dos jovens que aceitaram o desafio do CDI. Domingas tem 22 anos, está a terminar o 12.o
ano e trabalha para pagar os os estudos. Conta que vive no Monte da Caparica com os pais e uma
irmã mais nova, mas a reforma do pai não chega para tudo. As dificuldades económicas são aliás
comuns à maioria dos jovens envolvidos no projecto. Durante 60 horas, juntaram-se no centro Porta
Amiga, de Almada, para aprender a trabalhar com novas tecnologias. E ontem o grupo recebeu os
diplomas de final de curso numa cerimónia na Fundação das Comunicações, em Lisboa, que serviu
igualmente para apresentar o projecto CDI na Bela Vista.
Idalécio Gomes, um dos rapazes que participam no projecto de Setúbal, espera que o jornal online
possa vir a tornar--se sustentável para poder ficar a trabalhar no bairro. A família, guineense, foi uma
das primeiras a mudar-se para a Bela Vista. Idalécio conseguiu entretanto entrar para a faculdade,
está no primeiro ano do curso de Artes Visuais e Tecnologias, quer trabalhar em informática e gostava
de continuar a morar no bairro. "Na zona de Setúbal não há emprego e eu queria muito ficar na Bela
Vista. Foi lá que nasci e cresci", explica.
O CDI é uma organização não governamental que promove a inclusão social através da tecnologia e,
em Portugal, é apoiado pela Fundação Portugal Telecom e pela Microsoft. Terminados os três primeiros
projectos, está já a decorrer um outro com jovens do bairro da Musgueira, em Lisboa. "Acreditamos
que podemos mudar o mundo através da tecnologia", resumiu ontem o director-executivo do CDI
Portugal, João Barracho.
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A ideia inicial era criar uma rádio, mas o grupo de nove jovens do CDI de Setúbal acabou por apostar
no desenvolvimento de um jornal online. Chama-se "O Bairro", está disponível desde segunda-feira e
quer dar a conhecer ao mundo o "outro lado" da Bela Vista, bairro conhecido por ser problemático. O
curso de inclusão digital começou há três meses e o grupo vai começar a trabalhar, em breve, no
projecto da rádio.
Criaram um site que pretende reflectir sobre a necessidade de promover o convívio e o respeito entre
culturas diferentes e preservar o meio ambiente. Mas os cinco jovens do bairro Monte da Caparica que
abraçaram o projecto do CDI querem ir mais longe e apostar na organização de um festival dedicado à
reciclagem e à música e a gastronomia de culturas diferentes. O projecto está feito, só falta encontrar
um espaço.
O primeiro projecto do CDI - Centro Digital de Inclusão já está a dar frutos. Oito rapazes juntaram-se
para criar uma microempresa de estampagem de têxteis com loja online. Têm entre 12 e 21 anos e
tiveram o apoio do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Cruz Vermelha de Vale de Cambra. A
empresa chama-se DOC - Design Official Center e foi criada na sequência da formação do CDI que
começou em Setembro.
empreendorismo
Rosa Ramos
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LOCAL.PT | Bela Vista: Comité para a Democratização da Informática

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30-04-2014

Meio:

Local.pt Online

Autores:

Gerson Ingrês

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=acbff224

30 de Abril de 2014
SETÚBAL - O empreendedorismo, o espírito de cidadania ativa e a inclusão digital são promovidos no
projeto Comité para a Democratização da Informática, direcionado para a comunidade jovem, a
funcionar no Mercado 2 de Abril, próximo da Bela Vista, em Setúbal.
A iniciativa de âmbito internacional, promovida pela AICD - Associação para a Inserção por Centros
Digitais de Informação, é implementada localmente através de um protocolo de colaboração, assinado
ontem ao final da tarde, entre aquela instituição e a Câmara Municipal de Setúbal.
O Comité para a Democratização da Informática, instalado num espaço daquele equipamento
comercial da cidade, disponibiliza a um grupo de oito jovens da Bela Vista um conjunto de recursos
tecnológicos e ações de formação.
"Este é um território no qual há muito para descobrir e muitos talentos para trabalhar", salientou a
presidente da Autarquia, Maria das Dores Meira, para destacar a "grande transformação" gerada na
Bela Vista e na zona envolvente, sobretudo através do programa municipal "Nosso Bairro, Nossa
Cidade", que envolve os moradores em ações de melhoria dos bairros.
A autarca acentuou que esta é uma "iniciativa de oportunidades" ao dirigiu-se aos jovens que tiravam
apontamentos e captavam imagens do momento com o intuito de produzir um trabalho para constar
no jornal "O Bairro", o novo projeto deste grupo que dinamiza o Festival Mudar o Olhar, uma das
ações do "Nosso Bairro, Nossa Cidade".
"Vocês são os principais obreiros desta mudança. Estão a fazer história", afirmou Maria das Dores
Meira, em jeito de agradecimento ao grupo de jovens, com idades entre os 15 e os 22 anos, por
"estarem no caminho certo" de um trabalho conjunto que está a ser dinamizado naquele território de
Setúbal.
O fundador e presidente do Comité para a Democratização da Informática, Rodrigo Baggio, recordou
o lançamento deste projeto em Portugal, há cerca de um ano. "Lançámos as sementes e hoje estamos
a colher os frutos", sublinhou, orgulhoso do trabalho promovido pelos jovens setubalenses.
"Este é o primeiro passo, um exemplo que queremos estimular nos jovens", frisou aquele responsável
ao folhear uma edição do jornal, que inclui um logotipo personalizado que integra três bairros - Bela
Vista, Alameda das Palmeiras e Forte da Bela Vista - assim como uma imagem de grupo em
caricatura.
A criação de um jornal, ainda sem periodicidade definida, foi a resposta encontrada pelo grupo de
trabalho para quebrar estereótipos quanto à imagem da Bela Vista no exterior. No futuro, há a
possibilidade de este projeto se tornar sustentável e local de trabalho para alguns dos participantes.
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Rodrigo Baggio adiantou que a atitude positiva do grupo, uma materialização do "poder de
transformação da tecnologia", pode e deve ser "geradora de outros projetos na comunidade". Alertou,
contudo, que a replicação deste sucesso é "uma responsabilidade acrescida".
A mesma ideia foi partilhada pelo diretor executivo do Comité para a Democratização da Informática Portugal, João Baracho. "Temos aqui um grupo fantástico e estamos empenhados em fazer deste
projeto um sucesso ainda maior e, sobretudo, ajudar as pessoas com o trabalho em equipa."
Dinamizado num espírito idêntico ao do "Nosso Bairro, Nossa Cidade", este projeto assenta na
premissa de que toda a ação deverá ser geradora da participação das pessoas nas decisões a que a
elas e à sua comunidade dizem respeito, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o
crescimento coletivo.
O Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995,
no Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa.
A organização conta com um total de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal Almada, Setúbal e Vale de Cambra - instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina,
Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
Gerson Ingrês
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30 de Abril de 2014
SETÚBAL - O empreendedorismo, o espírito de cidadania ativa e a inclusão digital são promovidos no
projeto Comité para a Democratização da Informática, direcionado para a comunidade jovem, a
funcionar no Mercado 2 de Abril, próximo da Bela Vista, em Setúbal.
A iniciativa de âmbito internacional, promovida pela AICD - Associação para a Inserção por Centros
Digitais de Informação, é implementada localmente através de um protocolo de colaboração, assinado
ontem ao final da tarde, entre aquela instituição e a Câmara Municipal de Setúbal.
O Comité para a Democratização da Informática, instalado num espaço daquele equipamento
comercial da cidade, disponibiliza a um grupo de oito jovens da Bela Vista um conjunto de recursos
tecnológicos e ações de formação.
"Este é um território no qual há muito para descobrir e muitos talentos para trabalhar", salientou a
presidente da Autarquia, Maria das Dores Meira, para destacar a "grande transformação" gerada na
Bela Vista e na zona envolvente, sobretudo através do programa municipal "Nosso Bairro, Nossa
Cidade", que envolve os moradores em ações de melhoria dos bairros.
A autarca acentuou que esta é uma "iniciativa de oportunidades" ao dirigiu-se aos jovens que tiravam
apontamentos e captavam imagens do momento com o intuito de produzir um trabalho para constar
no jornal "O Bairro", o novo projeto deste grupo que dinamiza o Festival Mudar o Olhar, uma das
ações do "Nosso Bairro, Nossa Cidade".
"Vocês são os principais obreiros desta mudança. Estão a fazer história", afirmou Maria das Dores
Meira, em jeito de agradecimento ao grupo de jovens, com idades entre os 15 e os 22 anos, por
"estarem no caminho certo" de um trabalho conjunto que está a ser dinamizado naquele território de
Setúbal.
O fundador e presidente do Comité para a Democratização da Informática, Rodrigo Baggio, recordou
o lançamento deste projeto em Portugal, há cerca de um ano. "Lançámos as sementes e hoje estamos
a colher os frutos", sublinhou, orgulhoso do trabalho promovido pelos jovens setubalenses.
"Este é o primeiro passo, um exemplo que queremos estimular nos jovens", frisou aquele responsável
ao folhear uma edição do jornal, que inclui um logotipo personalizado que integra três bairros - Bela
Vista, Alameda das Palmeiras e Forte da Bela Vista - assim como uma imagem de grupo em
caricatura.
A criação de um jornal, ainda sem periodicidade definida, foi a resposta encontrada pelo grupo de
trabalho para quebrar estereótipos quanto à imagem da Bela Vista no exterior. No futuro, há a
possibilidade de este projeto se tornar sustentável e local de trabalho para alguns dos participantes.
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Rodrigo Baggio adiantou que a atitude positiva do grupo, uma materialização do "poder de
transformação da tecnologia", pode e deve ser "geradora de outros projetos na comunidade". Alertou,
contudo, que a replicação deste sucesso é "uma responsabilidade acrescida".
A mesma ideia foi partilhada pelo diretor executivo do Comité para a Democratização da Informática Portugal, João Baracho. "Temos aqui um grupo fantástico e estamos empenhados em fazer deste
projeto um sucesso ainda maior e, sobretudo, ajudar as pessoas com o trabalho em equipa."
Dinamizado num espírito idêntico ao do "Nosso Bairro, Nossa Cidade", este projeto assenta na
premissa de que toda a ação deverá ser geradora da participação das pessoas nas decisões a que a
elas e à sua comunidade dizem respeito, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o
crescimento coletivo.
O Comité para a Democratização da Informática, organização não-governamental fundada em 1995,
no Brasil, tem como principal missão promover a inclusão social com recurso às tecnologias de
informação e comunicação e estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa.
A organização conta com um total de 821 centros de inclusão digital, incluindo três em Portugal Almada, Setúbal e Vale de Cambra - instalados em 13 países, nomeadamente no Brasil, Argentina,
Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
Gerson Ingrês
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por Luis Vedor A Microsoft Portugal apresentou esta semana um projecto para a criação de um Centro
de Recondicionamento e Reciclagem de Computadores no Estabelecimento Prisional de Castelo
Branco. Para tal, cerca de 20 reclusos irão receber formação profissional nesta área. Este projecto
desenvolvido pela Microsoft Portugal em parceria com o Ministério da Justiça e o CDI Portugal - Centro
de Inclusão Digital, pretende formar e ocupar os reclusos, gerando ao mesmo tempo uma fonte de
receita para o Estabelecimento Prisional, mas em especial criar condições para a sua integração
profissional, reduzindo assim os casos de reincidência. Recorrendo à metodologia do CDI, o projecto
prevê um conjunto de actividades, desde a formação mais técnica ao diagnóstico e reparação de
equipamentos informáticos, passando pela gestão e planeamento do negócio. Numa primeira fase,
este Centro de Recondicionamento e Reciclagem de Computadores será responsável por recondicionar
computadores antigos do Ministério da Justiça, prevendo-se a ampliação a outros ministérios. Os
reclusos abrangidos pelo projecto têm idades entre os 26 e os 39 anos, prevalecendo as habilitações
literárias abaixo do 9º ano de escolaridade e uma moldura penal superior a cinco anos. A
compensação financeira dos reclusos cingir-se-á às tabelas aplicadas no sistema prisional,
perspectivando-se a geração de receita com a alienação da produção.
Publicado a 30 Abril, 2014
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Escrito por João Fernandes a 30 Abr. 2014 A Fundação Portugal Telecom (PT) é a anfitriã do primeiro
encontro anual do CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital. Centrada na sua política de
responsabilidade social, a Fundação PT tem vindo a apoiar o CDI Portugal, como parceiro tecnológico,
contribuindo ao nível das infraestruturas e equipamentos tecnológicos e da coordenação dos mais
diferenciados projetos, com vista à integração e transformação das comunidades provenientes de
contextos socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização da tecnologia. A concretização e
implementação de projetos com forte cariz empreendedor está na génese deste apoio por parte da PT
e é um dos objetivos base do CDI. Tendo por missão promover a inclusão social, a literacia digital, a
construção e o exercício da cidadania ativa, a Fundação PT apoia o CDI no desenvolvimento de
projetos existentes nos seus 3 centros em Vale de Cambra, Almada e Setúbal, através da
disponibilização de ferramentas e meios tecnológicos, equipamentos e formação. Os projetos em curso
procuram desenvolver, junto dos jovens que os integram - 45 jovens com idades compreendidas entre
os 11 e os 25 anos - competências e capacidades que permitam o seu crescimento, autonomia e
independência profissionais: CDI Vale de Cambra, numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa Aprendizagem tecnológica para a conceção de estampagem de têxteis (por exemplo em t-shirts,
chapéus, crachás) com vista à criação de um "merchandising" característico da região e
implementação de loja online; CDI Almada, numa parceria com a AMI - Elaboração de um site sobre o
bairro do Monte da Caparica, de onde os jovens são provenientes, com conteúdos promocionais e
dinamizadores da sua comunidade, com vídeo de apresentação e da história da comunidade e outros
conteúdos como dicas, principais noticias e historias caraterísticas do bairro. CDI Bela Vista, em
Setúbal, numa parceria com a Câmara Municipal de Setúbal - Criação de um jornal onlineno sentido de
dinamizar e promover uma melhoria de imagem do bairro. Através de meios tecnológicos, a Fundação
PT oferece as ferramentas de trabalho que permitem a sustentabilidade deste projeto no seio da
comunidade e a melhoria de vida dos seus residentes. O 1º Encontro Anual - Inclusão pela Tecnologia
do CDI Portugal, na Fundação das Comunicações, propõe ser um encontro de balanço do ano 2013 e
divulgação de projetos que serão lançados no futuro. O investimento da Fundação PT ao nível da
responsabilidade social tem como premissa o respeito pelos valores das sociedades onde está inserida
e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das condições de vida de todos,
nomeadamente através de programas de sensibilização para inclusão social e tecnológica, escolar e
profissional, promovendo o conhecimento, a informação e a comunicação.
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Projeto CDI
http://www.pt.cision.com/s/?l=b02dc2a4

Um projeto de inclusão social nascido nas favelas do Rio de Janeiro está a dar os primeiros passos
também no nosso país. O lema da ONG CDI é transformar vidas através da tecnologia. Declarações de
Rodrigo Baggio, fundador e administrador CDI e de alguns formandos da CDI, João Baracho, diretor
da CDI Portugal.
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Prisão de Castelo Branco recebe centro de reciclagem de computadores
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O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado. "Este projeto surge ao abrigo
do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se alterar o atual paradigma e dotar
os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa", declarou o subdiretor-geral da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Licínio Lima explicou que dos 14 mil
reclusos que integram a população prisional do país "30% estão em ocupação laboral e 60 desses
30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em contexto de liberdade". Neste sentido,
a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para capacitar e dotar os reclusos de
instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade. O projeto começou a ganhar corpo após uma reunião
no ministério da Justiça, que juntou o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital e a Microsoft Portugal.
"Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma unidade de reciclagem de
computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do próprio Ministério da Justiça
e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências", referiu
Licínio Lima. O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a escolha recaiu no EPCB, pelo
dinamismo demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas também porque " em Castelo
Branco já havia tradição na reciclagem de computadores", adiantou. Licínio Lima acrescentou ainda
que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e físicas adequadas e com espaço
para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos equipamentos", além de ter acessos
facilitados com uma segunda portaria. Outra questão que esteve na base da opção por Castelo Branco
está ligada ao facto de o estabelecimento prisional se situar numa região do interior do país, onde os
reclusos "possuem menos oportunidades e se debatem com dificuldades acrescidas". O projeto
começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os reclusos que frequentam o ensino
secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB, começaram a reciclar e a reutilizar os
computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas ministradas no estabelecimento prisional.
Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de 70 estão a frequentar os diferentes graus
de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário. Este projeto-piloto pretende
melhorar as competências relacionais e promover a capacitação profissional e tecnológica da
população prisional, facilitando a sua reintegração na sociedade e reduzindo o risco de reincidência
criminal. Através do centro pretende-se ainda promover a aquisição e desenvolvimento de
competências, responsabilidades e projetos de vida por parte destes reclusos, capacitando-os em
atividades que promovam a empregabilidade e o empreendedorismo. Entre outras atividades, os
reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração de equipamentos
informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e execução, formação
em "software" e em plano de negócio.
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Diário Digital Castelo Branco Online
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O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado. "Este projeto surge ao abrigo
do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se alterar o atual paradigma e dotar
os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa", declarou o subdiretor-geral da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Licínio Lima explicou que dos 14 mil
reclusos que integram a população prisional do país "30% estão em ocupação laboral e 60 desses
30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em contexto de liberdade". Neste sentido,
a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para capacitar e dotar os reclusos de
instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade. O projeto começou a ganhar corpo após uma reunião
no ministério da Justiça, que juntou o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital e a Microsoft Portugal.
"Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma unidade de reciclagem de
computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do próprio Ministério da Justiça
e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências", referiu
Licínio Lima. O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a escolha recaiu no EPCB, pelo
dinamismo demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas também porque " em Castelo
Branco já havia tradição na reciclagem de computadores", adiantou. Licínio Lima acrescentou ainda
que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e físicas adequadas e com espaço
para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos equipamentos", além de ter acessos
facilitados com uma segunda portaria. Outra questão que esteve na base da opção por Castelo Branco
está ligada ao facto de o estabelecimento prisional se situar numa região do interior do país, onde os
reclusos "possuem menos oportunidades e se debatem com dificuldades acrescidas". O projeto
começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os reclusos que frequentam o ensino
secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB, começaram a reciclar e a reutilizar os
computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas ministradas no estabelecimento prisional.
Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de 70 estão a frequentar os diferentes graus
de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário. Este projeto-piloto pretende
melhorar as competências relacionais e promover a capacitação profissional e tecnológica da
população prisional, facilitando a sua reintegração na sociedade e reduzindo o risco de reincidência
criminal. Através do centro pretende-se ainda promover a aquisição e desenvolvimento de
competências, responsabilidades e projetos de vida por parte destes reclusos, capacitando-os em
atividades que promovam a empregabilidade e o empreendedorismo. Entre outras atividades, os
reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração de equipamentos
informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e execução, formação
em "software" e em plano de negócio.
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actualizado: Tue, 29 Apr 2014 15:20:55 GMT
O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado.
(c)Antonio Jose 2013
ANTÓNIO JOSÉ/LUSA
"Este projeto surge ao abrigo do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se
alterar o atual paradigma e dotar os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa",
disse hoje à agência Lusa o subdiretor-geral da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
(DGRSP).
Licínio Lima explicou que dos 14 mil reclusos que integram a população prisional do país "30% estão
em ocupação laboral e 60 desses 30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em
contexto de liberdade".
Neste sentido, a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para capacitar e dotar os
reclusos de instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade.
O projeto começou a ganhar corpo após uma reunião no ministério da Justiça, que juntou o CDI
Portugal - Centro de Inclusão Digital e a Microsoft Portugal.
"Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma unidade de reciclagem de
computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do próprio Ministério da Justiça
e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências", referiu
Licínio Lima.
O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a escolha recaiu no EPCB, pelo dinamismo
demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas também porque " em Castelo Branco já havia
tradição na reciclagem de computadores", adiantou.
Licínio Lima acrescentou ainda que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e
físicas adequadas e com espaço para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos
equipamentos", além de ter acessos facilitados com uma segunda portaria.
Outra questão que esteve na base da opção por Castelo Branco está ligada ao facto de o
estabelecimento prisional se situar numa região do interior do país, onde os reclusos "possuem menos
oportunidades e se debatem com dificuldades acrescidas".
O projeto começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os reclusos que frequentam o
ensino secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB, começaram a reciclar e a
reutilizar os computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas ministradas no estabelecimento
prisional.
Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de 70 estão a frequentar os diferentes graus
de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário.
Este projeto-piloto pretende melhorar as competências relacionais e promover a capacitação
profissional e tecnológica da população prisional, facilitando a sua reintegração na sociedade e
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reduzindo o risco de reincidência criminal.
Através do centro pretende-se ainda promover a aquisição e desenvolvimento de competências,
responsabilidades e projetos de vida por parte destes reclusos, capacitando-os em atividades que
promovam a empregabilidade e o empreendedorismo.
Entre outras atividades, os reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração
de equipamentos informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e
execução, formação em "software" e em plano de negócio.
CAYC // SO
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O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado.
(c)Antonio Jose 2013
ANTÓNIO JOSÉ/LUSA
"Este projeto surge ao abrigo do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se
alterar o atual paradigma e dotar os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa",
disse hoje à agência Lusa o subdiretor-geral da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
(DGRSP).
Licínio Lima explicou que dos 14 mil reclusos que integram a população prisional do país "30% estão
em ocupação laboral e 60 desses 30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em
contexto de liberdade".
Neste sentido, a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para capacitar e dotar os
reclusos de instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade.
O projeto começou a ganhar corpo após uma reunião no ministério da Justiça, que juntou o CDI
Portugal - Centro de Inclusão Digital e a Microsoft Portugal.
"Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma unidade de reciclagem de
computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do próprio Ministério da Justiça
e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os reclusos de competências", referiu
Licínio Lima.
O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a escolha recaiu no EPCB, pelo dinamismo
demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas também porque " em Castelo Branco já havia
tradição na reciclagem de computadores", adiantou.
Licínio Lima acrescentou ainda que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e
físicas adequadas e com espaço para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos
equipamentos", além de ter acessos facilitados com uma segunda portaria.
Outra questão que esteve na base da opção por Castelo Branco está ligada ao facto de o
estabelecimento prisional se situar numa região do interior do país, onde os reclusos "possuem menos
oportunidades e se debatem com dificuldades acrescidas".
O projeto começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os reclusos que frequentam o
ensino secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB, começaram a reciclar e a
reutilizar os computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas ministradas no estabelecimento
prisional.
Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de 70 estão a frequentar os diferentes graus
de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário.
Este projeto-piloto pretende melhorar as competências relacionais e promover a capacitação
profissional e tecnológica da população prisional, facilitando a sua reintegração na sociedade e
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reduzindo o risco de reincidência criminal.
Através do centro pretende-se ainda promover a aquisição e desenvolvimento de competências,
responsabilidades e projetos de vida por parte destes reclusos, capacitando-os em atividades que
promovam a empregabilidade e o empreendedorismo.
Entre outras atividades, os reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração
de equipamentos informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e
execução, formação em "software" e em plano de negócio.
CAYC // SO
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O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado. "Este projeto surge ao abrigo
do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se alterar o atual paradigma e dotar
os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa", disse hoje à agência Lusa o
subdiretor-geral da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). PUB Licínio Lima
explicou que dos 14 mil reclusos que integram a população prisional do país "30% estão em ocupação
laboral e 60 desses 30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em contexto de
liberdade". Neste sentido, a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para
capacitar e dotar os reclusos de instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade. O projeto começou a
ganhar corpo após uma reunião no ministério da Justiça, que juntou o CDI Portugal - Centro de
Inclusão Digital e a Microsoft Portugal. "Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma
unidade de reciclagem de computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do
próprio Ministério da Justiça e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os
reclusos de competências", referiu Licínio Lima. O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a
escolha recaiu no EPCB, pelo dinamismo demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas
também porque " em Castelo Branco já havia tradição na reciclagem de computadores", adiantou.
Licínio Lima acrescentou ainda que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e
físicas adequadas e com espaço para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos
equipamentos", além de ter acessos facilitados com uma segunda portaria. Outra questão que esteve
na base da opção por Castelo Branco está ligada ao facto de o estabelecimento prisional se situar
numa região do interior do país, onde os reclusos "possuem menos oportunidades e se debatem com
dificuldades acrescidas". O projeto começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os
reclusos que frequentam o ensino secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB,
começaram a reciclar e a reutilizar os computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas
ministradas no estabelecimento prisional. Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de
70 estão a frequentar os diferentes graus de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino
secundário. Este projeto-piloto pretende melhorar as competências relacionais e promover a
capacitação profissional e tecnológica da população prisional, facilitando a sua reintegração na
sociedade e reduzindo o risco de reincidência criminal. Através do centro pretende-se ainda promover
a aquisição e desenvolvimento de competências, responsabilidades e projetos de vida por parte destes
reclusos, capacitando-os em atividades que promovam a empregabilidade e o empreendedorismo.
Entre outras atividades, os reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração
de equipamentos informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e
execução, formação em "software" e em plano de negócio.
15:14 - 29 de Abril de 2014 | Por
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O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco (EPCB) vai arrancar com um projeto-piloto de
capacitação profissional e de reintegração dos reclusos, que envolve a criação de um centro de
recondicionamento e reciclagem de computadores, foi hoje anunciado. "Este projeto surge ao abrigo
do Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção (PNRR). Pretende-se alterar o atual paradigma e dotar
os reclusos de instrumentos que os capacitem para a vida ativa", disse hoje à agência Lusa o
subdiretor-geral da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). PUB Licínio Lima
explicou que dos 14 mil reclusos que integram a população prisional do país "30% estão em ocupação
laboral e 60 desses 30% têm ocupações muito repetitivas e pouco aproveitadas em contexto de
liberdade". Neste sentido, a DGRSP decidiu apostar nas novas tecnologias de informação para
capacitar e dotar os reclusos de instrumentos que lhes sejam úteis em liberdade. O projeto começou a
ganhar corpo após uma reunião no ministério da Justiça, que juntou o CDI Portugal - Centro de
Inclusão Digital e a Microsoft Portugal. "Foi lançado o desafio [CDI e Microsoft] para a criação de uma
unidade de reciclagem de computadores, no sentido de dar um fim ao material obsoleto oriundo do
próprio Ministério da Justiça e que pudesse criar alguma sustentabilidade económica e dotar os
reclusos de competências", referiu Licínio Lima. O desafio foi de imediato aceite pelos parceiros e a
escolha recaiu no EPCB, pelo dinamismo demonstrado pela sua diretora, Fátima Jerónimo, mas
também porque " em Castelo Branco já havia tradição na reciclagem de computadores", adiantou.
Licínio Lima acrescentou ainda que o EPCB, um antigo quartel militar, possui "condições logísticas e
físicas adequadas e com espaço para poder montar uma oficina e fazer a armazenagem dos
equipamentos", além de ter acessos facilitados com uma segunda portaria. Outra questão que esteve
na base da opção por Castelo Branco está ligada ao facto de o estabelecimento prisional se situar
numa região do interior do país, onde os reclusos "possuem menos oportunidades e se debatem com
dificuldades acrescidas". O projeto começou a ganhar forma em contexto de sala de aula, quando os
reclusos que frequentam o ensino secundário (área profissionalizante em informática), no EPCB,
começaram a reciclar e a reutilizar os computadores que estão agora a ser utilizados nas aulas
ministradas no estabelecimento prisional. Atualmente, dos 128 reclusos que estão no EPCB, cerca de
70 estão a frequentar os diferentes graus de ensino ali ministrados, desde o 1.º ciclo ao ensino
secundário. Este projeto-piloto pretende melhorar as competências relacionais e promover a
capacitação profissional e tecnológica da população prisional, facilitando a sua reintegração na
sociedade e reduzindo o risco de reincidência criminal. Através do centro pretende-se ainda promover
a aquisição e desenvolvimento de competências, responsabilidades e projetos de vida por parte destes
reclusos, capacitando-os em atividades que promovam a empregabilidade e o empreendedorismo.
Entre outras atividades, os reclusos vão receber formação, não apenas em instalação e configuração
de equipamentos informáticos, mas também de diagnóstico e reparação de avarias, planeamento e
execução, formação em "software" e em plano de negócio.
15:14 - 29 de Abril de 2014 | Por
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Computadores no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco
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Escrito por João Fernandes a 29 Abr. 2014 A Microsoft Portugal apresentou hoje um projeto pioneiro à
escala mundial com a criação de um Centro de Recondicionamento e Reciclagem de Computadores no
Estabelecimento Prisional de Castelo Branco. Para tal, cerca de 20 destes reclusos irão receber
formação profissional nesta área. Este projeto desenvolvido pela Microsoft Portugal em parceria com o
Ministério da Justiça e o CDI Portugal - Centro de Inclusão Digital pretende formar e ocupar os
reclusos, gerando ao mesmo tempo uma fonte de receita para o Estabelecimento Prisional, mas em
especial criar condições para a sua integração profissional, reduzindo assim os casos de reincidência.
Desta forma é possível promover a empregabilidade e o empreendedorismo, através da criação de um
micro negócio social, com impacto direto e futuro nos reclusos abrangidos pelo mesmo, e no concelho
de Castelo Branco. Recorrendo à metodologia do CDI, reconhecida à escala mundial e com sucesso
comprovado em situações de contexto prisional nomeadamente no Brasil, o projeto prevê um conjunto
de atividades, desde a formação mais técnica ao diagnóstico e reparação de equipamentos
informáticos, passando pela gestão e planeamento do negócio, que pretende potenciar a aquisição de
novas competências e o desenvolvimento de responsabilidades junto destes reclusos. Numa primeira
fase, este Centro de Recondicionamento e Reciclagem de Computadores será responsável por
recondicionar computadores antigos do Ministério da Justiça, prevendo-se a ampliação a outros
ministérios. De acordo com Vânia Neto, Diretora para a área de Educação, Cidadania e
Responsabilidade Social na Microsoft Portugal "acreditamos que o Centro de Recondicionamento e
Reciclagem de Computadores que irá nascer no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco terá um
impacto reestruturante na vida de cada um destes reclusos, envolvendo-os de forma cívica num
conjunto de atividades que ajudarão a uma mais bem-sucedida reintegração na sociedade. Através da
utilização e da interação com a tecnologia, estamos não apenas a capacitar, mas a valorizar também o
potencial e a dignidade humana de cada um destes reclusos". Os reclusos abrangidos pelo projeto têm
idades entre os 26 e os 39 anos, prevalecendo as habilitações literárias abaixo do 9º ano de
escolaridade e uma moldura penal superior a cinco anos. A compensação financeira dos reclusos
cingir-se-á às tabelas aplicadas no sistema prisional, perspetivando-se a geração de receita com a
alienação da produção.
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