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Entre 9 e 13 de Abril, uma dele-
gaça o mourense, liderada pela 
ADCMoura, desloca-se a Turim 
para participar, com parceiros 
franceses, espanho is e italianos,   
na primeira mobilidade formati-
va prevista no a mbito do projec-
to transnacional My Smart Quar-
tier, financiado pelo programa 
Erasmus +. 
Trata-se de uma rara oportuni-
dade para conhecer boas pra ti-
cas de inovaça o social promovi-
das pelo poder local, centros de 
investigaça o e algumas organi-
zaço es na o governamentais da-
quele cidade italiana, com possi-
bilidade da sua disseminaça o e 
apropriaça o junto de outros 
contextos territoriais que consti-
tuem os campos de experimen-
taça o do projecto, designada-
mente o Bairro do Sete e Meio, 
em Moura. 
Numa cidade em que 7 por cento 
da populaça o vive em absoluta 
pobreza, 13 por cento na o tem 
emprego e 65 por cento dos cer-
ca de 1600 edifí cios que consti-
tuem patrimo nio municipal se 
encontram abandonados ou sub-
utilizados, importa conhecer os 
resultados de duas experie ncias, 
desenvolvidas pelo Municí pio de 
Turim com a participaça o dos 
residentes, de gesta o colaborati-
va de imo veis urbanos para 
combater a exclusa o social e a 
polarizaça o socio-espacial.  
O Polite cnico de Turim, por seu 
turno,  dara  a conhecer uma das 
principais incubadoras europei-
as de base cientí fica e tecnolo gi-
ca, responsa vel pela criaça o de 
mais de 210 novas empresas e 
de mais de 1500 empregos, algu-

mas das quais desenvolvem acti-
vidade na a rea da inovaça o soci-
al. 
Por sua vez, pela ma o da comu-
nidade Talent Garden, os partici-
pantes sera o levados a conhecer 
aquela que e  a maior plataforma 
fí sica europeia de talentos digi-
tais. O espaço coworking de Tu-
rim e  um dos 23 campus da rede 
europeia Talent Garden, a que 
esta o conectados 3500 talentos 
e 235 empresas. Nesta platafor-
ma e  possí vel participar em 
workshops, bootcamps, master-
classes, para aprender com os 
especialistas em tecnologia digi-
tal, que a utilizam nos mais di-
versos fins. Associado ao concei-
to Talent Garden, existe a TAG 
Innovation School, uma escola 
que desenvolve programas de 
formaça o em tecnologias digitais 
para pessoas e empresas. 
O programa da visita oferece 
tambe m a oportunidade de co-
nhecer a actividade da ONG 2.0, 
uma organizaça o sem fins lucra-
tivos que e  uma comunidade e 
um centro de formaça o online 
para uso da Internet e das Tec-
nologias de Informaça o e Comu-
nicaça o (TIC) na cooperaça o 
internacional, ajudando a capa-
citar pessoas, sobretudo as mais 
desfavorecidas, atrave s da utili-
zaça o dos recursos digitais. 
Ponto alto da formaça o, a expe-
rie ncia «Crowdmapping: Mira-
Map», desenvolvida pelos De-
partamentos de Arquitectura/
Design e Computaça o do Polite c-
nico de Turim,   ira  revelar uma 
realidade em transformaça o no 
bairro de Mirafiori Sul, sino nimo 
de FIAT (Fabbrica Italiana Auto-

mobili Torino), construí do e ex-
pandido para albergar os milha-
res de opera rios que chegavam a  
procura de trabalho na indu stria 
automo vel, sobretudo a partir 
da segunda metade do se culo 
XX. Sí mbolo de lutas sociais, e  
hoje objecto de iniciativas de 
regeneraça o urbana. O MiraMap 
promove a inovaça o social atra-
ve s do uso das novas tecnolo-
gias, envolvendo residentes do 
bairro e administraça o pu blica 
num processo de identificaça o 
de problemas, recursos e poten-
cialidades centrado na platafor-
ma digital colaborativa http://
www.miramap.it/. 
Recorde-se que o projecto My 
Smart Quartier tem como objec-
tivo promover, ate  Agosto de 
2020, acço es de promoça o da 
participaça o cidada  e colaborati-
va em nu cleos urbanos, especial-
mente em bairros "sensí veis", 
atrave s da capacitaça o das suas 
populaço es pelo uso de ferra-
mentas adaptadas das TIC, que 
respondam a necessidades e 
oportunidades destas comuni-
dades, cruzando regeneraça o 
urbana, inclusa o social, educa-
ça o e cultura. 
Envolve, numa parceria euro-
peia, seis organizaço es com his-
torial em projectos de inclusa o 
social: para ale m da ADCMoura 
(Portugal), participam a ESC2 
Associados (França), Municí pio 
de Salon-de-Provence (França), 
Associaça o para a Animaça o e 
Gesta o dos Equipamentos Soci-
ais de Canourgues (França),  
Universidade Polite cnica de Tu-
rim (Ita lia) e Universidade Poli-
te cnica de Vale ncia (Espanha).  

Moura em Turim, para conhecer boas práticas 
de regeneração urbana e inclusão social  

Bairro de Mirafiori Sul, em Turim, um dos cena rios de estudo  
do projecto My Smart Quartier, Erasmus + 
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