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Orçamento Participativo/Candidatura 

Documento de Apoio à Proposta 

 

Nome do projeto – “Intergerações: Formação TIC – Inclusão Social” 

Localização – Escolas primárias desativadas de Podentes, Fetais Cimeiros, 
Grocinas e Ferrarias 

 

Vivemos na era da informática.  

Do conforto das nossas casas podemos viajar, conversar, consultar, pedir, ouvir, 
(a)postar, aceder a toda uma infinidade de informação que nos ajuda a 
concretizar o nosso dia-a-dia. 

O mundo está na palma da nossa mão à distância de um click. 

Mas estamos todos habilitados a usufruir desta ferramenta ou este é um 
privilégio dos mais novos e dos que vivem em grandes centros urbanos? 

Nas pequenas localidades de Portugal, de onde muitos emigraram, ficou quem 
já muito viveu, ficou quem não se consegue despegar do local onde nasceu, 
quem não quer arrancar as raízes. Destes locais, alguns conseguem vislumbrar 
a escola primária onde aprenderam as primeiras letras, escolas antigamente 
repletas de risos, locais agora vazios. 

É preciso voltar a dar vida a estas escolas! 

Ali, nas pequenas localidades, que caracterizam os concelhos de baixa 
densidade, como o concelho de Penela, vive a saudade e a esperança que 
cheguem as férias, os fins-de-semana prolongados, porque nesses tempos 
sempre tão curtos, as pequenas localidades enchem-se de pronuncias, palavras 
novas,… 

 

E não há maneira de tornar estes afastamentos menos árduos? 

Sim há! Com o recurso à informática, às novas tecnologias. 

 

Mas para isso há necessidade de ensinar às gerações que escolheram ficar a 
operar com um computador. E assim nasce o “Intergerações: Formação TIC – 
Inclusão Social”! 

Atualmente, muita informação e documentação é feita através da internet, 
incluindo a consulta ou preenchimento de documentos oficiais, a consulta ao site 
das finanças, o envio da declaração anual de IRS, via CTT, marcação de 
consultas médicas, consulta de estratos bancários, pagamentos de compras e 
de serviços, utilização do Skype, do Facebook e a consulta do correio eletrónico 
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são algumas das tarefas que qualquer cidadão poderá fazer do conforto da sua 
casa. 

O projeto tem como objetivo disponibilizar nas Escolas Primárias indicadas, 
formação na literacia informática para quem ainda não teve oportunidade de 
aprender a utilizar um computador. 

Um dos projetos mobilizadores do Município passa por consolidar novos fatores 
competitivos centrados na formação e educação criando uma cultura de 
Inovação, Competitividade e Empreendedorismo. Concretamente com este 
projeto pretendemos abrir estas escolas ao meio envolvente fomentando 
(in)formação nas novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

A Equipa do CLDS+ - Penela Comunidade Inclusiva 

 

 


