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O digital esta  mais presente do 
que nunca nas nossas vidas, na 
vida das organizaço es e na socie-
dade em geral. 
É  verdade que a actual digitaliza-
ça o da sociedade e da economia 
oferece um mundo de novas opor-
tunidades, mas e  tambe m um fac-
tor de exclusa o para todos os que 
na o possuem compete ncias para 
aceder a s novas tecnologias e a  
Rede. Os info-excluí dos sa o sobre-
tudo pessoas desfavorecidas e 
isoladas (idosos, desempregados, 
deficientes, imigrantes, minorias 
e tnicas, etc), que vivem geralmen-
te em bairros priorita rios das 
grandes cidades ou em territo rios 
rurais despovoados. O afastamen-
to face ao progresso digital e a  
desmaterializaça o dos serviços 
pu blicos acarreta assim uma du-
pla penalizaça o para estes grupos. 
Capacitar todos, sem excepça o, 
para dominarem na o so  as ferra-
mentas mas tambe m a cultura 
digital implica renovar as formas 
de aprendizagem. Neste contexto, 
as questo es da formaça o dos me-
diadores digitais, que acolhem, 
acompanham e orientam estes 
pu blicos, e a necessidade de estru-
turas para o desenvolvimento da 
mediaça o digital colocam-se com 
bastante acuidade nos dias de 
hoje.  
Ém França, onde treze milho es de 
pessoas vivem afastadas das no-
vas tecnologias, te m sido criados 
instrumentos de polí tica e disposi-
tivos relevantes de apoio de ní vel 
nacional, regional e local, envol-
vendo decisores pu blicos e acto-
res territoriais, que sa o elucidati-
vos da importa ncia dada a  Media-
ça o digital como resposta mais 
adequada aos desafios da transi-
ça o digital e da construça o de uma 
sociedade digital inclusiva.  
Isso mesmo po de ser constatado 
durante a mobilidade formativa 
que decorreu nas cidades de Salon
-de-Provence e Marselha, entre 14 
e 19 de Outubro, no a mbito do 
projecto internacional My Smart 
Quartier, financiado pelo progra-
ma Érasmus +, em que participa-

ram entidades portuguesas 
(ADCMoura), espanholas (Univer-
sidade Polite cnica de Vale ncia), 
italianas (Polite cnico de Turim) e, 
na qualidade de organizadoras da 
formaça o, as entidades francesas: 
ÉSC2 Associados, AAGÉSC - Asso-
ciaça o para a Animaça o e Gesta o 
dos Équipamentos Sociais de Ca-
nourgues e Municí pio de Salon-de
-Provence. 
Primeiro em Salon-de-Provence, a 
AAGÉSC deu a conhecer o seu in-
teressante trabalho na a rea da 
educaça o e capacitaça o de pu bli-
cos priorita rios, em particular na 
promoça o da info-inclusa o e da 
participaça o cidada , realçando a 
importa ncia concedida aos usos 
criativos e colaborativos das no-
vas tecnologias e da mediaça o 
digital para a construça o de comu-
nidades mais coesas e inclusivas. 
A  apresentaça o de metodologias e 
te cnicas associadas ao trabalho de 
mediaça o digital, sucedeu-se a 
aprendizagem dos participantes 
em grupos de trabalho e atrave s 
de exercí cios de simulaça o, tendo 
por base as experie ncias levadas a 
cabo no bairro multi-e tnico de 
Canourgues, em Salon-de-Proven-
ce, palco de actuaça o da AAGÉSC. 
A recente criaça o de um FabLab  
solida rio nas instalaço es desta 
associaça o (laborato rio-oficina 
que permite a fabricaça o digital e 
que esta  equipado para esse efeito 
com um conjunto de ferramentas 
flexí veis controladas por compu-
tador, incluindo impressoras 3D), 
ira  certamente reforçar a sua ca-
pacidade de intervença o no domí -
nio da educaça o e inclusa o digital.  
A importa ncia dos espaços pu bli-
cos digitais, como os MediaLab e 
os FabLab, para o acesso aos be-
nefí cios das novas tecnologias,  
esteve de novo presente na visita 
realizada ao Centro Digital e Fab- 
Lab dos bairros do Nord Flamants, 
nos subu rbios de Marselha. Aqui, 
treinam-se jovens desfavorecidos 
para criarem e testarem ideias de 
produtos e serviços com incorpo-
raça o tecnolo gica e potencial de 
nego cio.  

Ainda em Salon-de-Provence, rea-
lizou-se, na sede da AAGÉSC, um 
semina rio sobre Smart City e os 
desafios que esta nova realidade 
implica na perspectiva da partici-
paça o cidada , mediaça o e inclusa o 
digital, com a participaça o activa 
da ADCMoura, que partilhou tam-
be m a sua experie ncia nesta a rea.  
Ja  em Marselha, no Mucem – Mu-
seu das Civilizaço es e do Mediter-
ra neo, os participantes puderam 
conhecer soluço es criativas de 
mediaça o digital para atrair pu bli-
cos que na o costumam frequentar 
espaços museolo gicos. 
O tema da inclusa o e da mediaça o 
digital voltou a estar em debate 
em Marselha na confere ncia Nu-
mérique en Commun(s), um dos 
mais importantes fo runs france-
ses dedicados a  tema tica das no-
vas tecnologias. Durante dois dias, 
mais de mil actores locais e nacio-
nais, dos sectores associativo, 
pu blico, privado e acade mico, in-
cluindo setenta parceiros de acça o 
e oitenta oradores, deram o seu 
contributo, em mesas redondas, 
conversas cruzadas, workshops e 
espaços de demonstraça o, para 
uma reflexa o partilhada sobre as 
problema ticas associadas a  cons-
truça o de uma sociedade digital 
inclusiva e sobre respostas inspi-
radoras, com provas dadas, que 
ajudem a  intervença o dos deciso-
res pu blicos e dos actores territo-
riais. Neste evento,  o projecto My 
Smart Quartier esteve tambe m 
representado, com comunicaço es 
dos colegas do Polite cnico de Tu-
rim e da Universidade Polí te cnica 
de Vale ncia, que apresentaram, 
respectivamente, a plataforma 
digital colaborativa MIRAMAP, 
para a gesta o e regeneraça o de 
espaços pu blicos urbanos, e su-
portes pedago gicos inovadores ao 
serviço da educaça o e do combate 
a  iliteracia digital.   

Inclusão e mediação digital estiveram em  
foco na mobilidade formativa do projecto  
My Smart Quartier realizada em França 

Aldeia de Mezio (Castro Daire), cena rio do  
encontro dedicado a s Plantas Aroma ticas e Medicinais 
emonstraça o das mais recentes inovaço es  

FabLab solida rio da AAGÉSC, uma estrutura digital ao serviço da  
populaça o do bairro de Canourgues, em Salon-de-Provence 


