NOTA DE IMPRENSA

Lançamento da rede de Coordenadores Distritais para Inclusão e Literacia Digitais
29 de outubro, terça-feira, 10:00, Escola Superior de Educação (ESE), Auditório 1
Instituto Politécnico de Santarém

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) vai lançar a rede de Coordenadores Distritais
para a Inclusão e Literacia Digitais, no próximo dia 29 de outubro, no âmbito da criação da
Rede TIC & Sociedade.
O evento pretende debater o papel dos coordenadores distritais, as áreas temáticas e os
instrumentos necessários para combater a infoexclusão e promover a literacia digital no país.
Neste âmbito, será lançado um Massive Open Online Course sobre "Como produzir livros
eletrónicos", e serão identificados os primeiros Coordenadores Distritais da Rede TIC &
Sociedade.
O encontro é um novo passo no desenvolvimento da Rede TIC & Sociedade, a ser criada pela
FCT, no âmbito das suas competências na área da coordenação das políticas públicas da
Sociedade de Informação em Portugal, em parceria com a Escola Superior de Educação (ESE)
do Instituto Politécnico de Santarém. Uma plataforma nacional de promoção da inclusão e
da literacia digitais, a Rede TIC & Sociedade terá por base o conhecimento obtido no
desenvolvimento dos projetos Espaços Internet e as Academias TIC, desenvolvidos pela UMIC
– Agência para a Sociedade da Informação. Outros dos seus objetivos são a promoção de
projetos nas várias regiões do país, juntando vários intervenientes na redução do fosso
digital, como a administração pública, o setor privado, as comunidades técnica e académica e
a sociedade civil, e melhorar as qualificações dos cidadãos nas e para as Tecnologias da
Informação e das Comunicações.
O evento pode ser acompanhado através da página da Rede TIC & Sociedade no Facebook .
Sobre a FCT:
A FCT, I. P. é a agência pública nacional para a investigação científica, desenvolvimento tecnológico, computação científica e
sociedade da informação. A FCT sucede nas atribuições da UMIC — Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P., no
domínio da coordenação das políticas públicas para a sociedade da informação e do conhecimento, da mobilização da
sociedade da informação e do conhecimento, bem como da promoção de relações de cooperação ou associação com entidades
estrangeiras, nomeadamente no quadro na União Europeia e dos países de língua oficial portuguesa, naquelas áreas.
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