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Numa organizaça o da ADCMou-
ra - Associaça o para o Desenvol-
vimento do Concelho de Moura, 
as cidades de Moura, Lisboa e 
Reguengos de Monsaraz acolhe-
ram, entre 10 e 12 de Outubro 
de 2018,  a segunda mobilidade 
formativa do projecto  internaci-
onal My Smart Quartier, financi-
ado pelo programa Erasmus +, 
que junta entidades de Portugal 
(ADCMoura), Espanha (Univer-
sidade Polite cnica de Vale ncia), 
França (ESC2 Associados, Asso-
ciaça o para a Animaça o e Gesta o 
dos Equipamentos Sociais de 
Canourgues e Municí pio de Sa-
lon-de-Provence) e  Ita lia (Uni-
versidade Polite cnica de Turim). 
Sob o tí tulo “Formar para uma 
Cidadania Digital”, esta iniciati-
va, que contou com a participa-
ça o de cerca de tre s dezenas de 
te cnicos e investigadores dos 
paí ses que constituem a parce-
ria, teve como tema a literacia 
digital enquanto  instrumento de 
inclusa o social e de exercí cio da 
cidadania e como objectivo a 
promoça o do conhecimento e o 
interca mbio de metodologias e 
ferramentas reconhecidas como 
boas pra ticas no combate a  info-
exclusa o e aos baixos ní veis de 
participaça o cidada , sobretudo 
entre os pu blicos mais fragiliza-
dos e afastados das novas Tec-
nologias de Informaça o e Comu-
nicaça o. 
O programa arrancou em Lisboa, 
na manha  de dia 10, na Funda-
ça o para a Cie ncia e Tecnologia, 
para dar a conhecer a iniciativa 
Portugal INCoDe.2030, uma ac-
ça o integrada de polí tica pu blica 
dedicada ao reforço de compe-
te ncias digitais, e  o  projecto 
LabX - Laborato rio de Experi-
mentaça o da Administraça o Pu -
blica, promovido pela AMA - 
Age ncia para a Modernizaça o 
Administrativa, na a rea da ino-
vaça o e desmaterializaça o dos 
serviços pu blicos, com o propo -
sito de facilitar a relaça o dos 

cidada os com a administraça o. 
Aqui, os participantes puderam 
contactar de perto com o ambi-
ente criativo do Laborato rio, 
cuja metodologia compreende a 

pesquisa de necessidades, a pro-
totipagem de soluço es e a sua 
experimentaça o, sempre em 
colaboraça o com os cidada os, ao 
mesmo tempo co-criadores e 
destinata rios finais das inova-
ço es produzidas. 
De tarde, nas instalaço es do CES 
- Centro de Estudos Sociais, Gio-
vanni Allegretti, um dos mento-

res do Orçamento Participativo 
em Portugal, apresentou o pro-
jecto EMPATIA -  Enabling  Mul-
tichannel PArticipation Through 
ICT Adaptations, e  Paulo Fran-
cisco e Miguel Graça, da Ca mara 
Municipal de Lisboa, divulgaram 
as mais recentes inovaço es da 
iniciativa multicanal “Lisboa 
Participa”. 
Os dias 11 e 12 de Outubro, ja  
em Moura, foram consagrados 

ao conhecimento de experie n-
cias no terreno sobre formas e 
conteu dos de aprendizagem do 
digital com impacto na inclusa o 
social e participaça o dos cida-
da os. Entre as experie ncias des-
tacam-se o Espaço Internet e os 
Laborato rios de aprendizagem-
Salas do Futuro (Ca mara Munici-
pal de Moura), o projecto CUBE-
TTO, nas a reas da robo tica e 
programaça o para crianças, a 
partir das quais se trabalha um 
vasto conjunto de compete ncias, 
nomeadamente o trabalho cola-
borativo, a resoluça o de proble-
mas e a perseverança (Centro 
Infantil Nossa Senhora do Car-
mo ) e os projectos Envolvimen-
to Parental, Estamos na Net, 
AgoraMoura, Espaço de partici-
paça o "Moura Cidade e Territo -
rio" e Criativos do Bairro/
CiDNET (ADCMoura), este u lti-
mo a decorrer no Bairro do Gi-
rassol, que mereceu uma visita 
da comitiva ao local. 
O investigador Ricardo Palmei-
ro, da Universidade de Deusdo, 
(Bilbau), abordou ainda o papel 
dos monitores e dos pontos de 
acesso Internet do Alentejo nos 
programas de inclusa o digital, 

enquanto Carlos Medinas, da 
Ca mara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz, proferiu, no audi-
to rio da biblioteca desta cidade, 
uma confere ncia intitulada 
«Cultura digital: espaços Inter-
net e populaça o em situaça o de 
exclusa o». 
Esta iniciativa contou com o 
apoio da Ca mara Municipal de 
Moura, Caixa Agrí cola e A gua 
Castello/Mineraqua Portugal.  

«Formar para uma cidadania digital» passou 
por Moura, Lisboa e Reguengos de Monsaraz 

 

Visita guiada ao bairro do Girassol, em Moura, para co-
nhecer o projecto Criativos do Bairro / Espaço CidNET. 

 


