PRÉMIO
Inclusão e Literacia Digital 2015
EDITAL
A Rede TIC e Sociedade, instrumento de capacitação individual e de incentivo a uma sociedade
mais inclusiva, tem como principal objetivo permitir que qualquer cidadão possa participar na
sociedade digital de forma autónoma, reduzindo desta forma o fosso digital em geral, através
da aquisição ou desenvolvimento de competências digitais. O prémio denominado “Inclusão e
Literacia Digital”, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., visa distinguir
projetos altamente meritórios e que se configurem como modelos de boas práticas de Inclusão
e de Literacia Digitais.

ÂMBITO
O Prémio “Inclusão e Literacia Digital” pretende selecionar e premiar projetos de Inclusão e de
Literacia Digitais que reúnam cumulativamente as seguintes características de atuação:
(i)

Impacto relevante na familiarização ou aquisição de competências básicas
em TIC por públicos-alvo com utilização baixa, muito baixa ou nula das TIC,
nomeadamente da Internet;

(ii)

Projetos a replicar ou expandir, nomeadamente nas dimensões geográfica
e/ou demográfica;

(iii)

Qualidade e inovação;

(iv)

Detenham, comprovadamente e no mínimo, 36 meses de atividade,
continua ou interpolada, desde 2010.

DESTINATÁRIOS
Podem apresentar candidatura ao Prémio “Inclusão e Literacia Digital” os membros que
integrem a Rede TIC e Sociedade promotoras de projetos de Inclusão e Literacia Digitais.

PRAZO
O concurso encontra-se aberto no período compreendido entre o dia 21 de julho e 25 de
setembro de 2015, inclusive.
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CANDIDATURAS
Guardar e preencher o formulário disponível na página do Prémio “Literacia e Inclusão Digital”
e enviar para ticsociedade@fct.pt.

PRÉMIOS
O valor dos prémios, a atribuir em prestações únicas a cada entidade, é apurado em sede de
avaliação pelo júri, podendo ir até ao montante máximo de 50.000,00€.

AVALIAÇÃO
A avaliação será efetuada por um Júri constituído para o efeito, formado por especialistas no
domínio da Sociedade de Informação e do Conhecimento.

INFORMAÇÕES
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
ticsociedade@fct.pt
Telf.: 213 911 559

Ver também o Regulamento, disponível na página do Prémio “Literacia e Inclusão Digital”.
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