
  
 

LabTec TS e-Planning, C8.2.26, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Campo Grande, 1749-016 Lisboa 

Eventos e-Planning           Casa Aberta II –  e-Planning “Open House” 
Data: 9 Dezembro 2013 14h-18h ; Sala: C8.2.26 

 

Tem lugar na Segunda-Feira, dia 9 de Dezembro 2013, 14h–18h, a II Casa Aberta e-Planning na FC-UL (e-

Planning Open House”), para a qual, a exemplo da anterior, está convidada a comunidade de ensino e 

investigação da FC-UL, assim como a comunidade e-Planning na academia e na sociedade civil.   

Esta é uma oportunidade de intercambio entre docentes, investigadores, alunos e parceiros, para encorajar 
colaboração em diversas areas, dada a abrangência trans-disciplinar da agenda e-Planning (e-infrastructures, 
e-government, e-governance, e-city&territory, e-citizenship). 
 
O programa prevê os seguintes tópicos orientadores, intermediados por conversa informal: 

 

 

14h00 – Apresentação / pré-lançamento do livro “Territórios Digitais – Uma experiência de 
Inclusão Digital no Campo Brasileiro”, do Dr. Márcio Ferreira, com a colaboração da Dra. Rossana 
Moura e do Doutor Heliomar Lima (Lab. e-Planning FC-UL). 
 

Territórios Digitais é um projeto que leva inclusão digital para zonas rurais no Brasil, 
especialmente para assentamentos de Reforma Agrária e Agricultura Familiar, por meio da instalação de 
Casas Digitais, que são espaços de uso público e gratuito, para acesso comunitário à Internet (usando 
exclusivamente softwares livres), promoção da cidadania por meio capacitações e formações, com 
metodologia voltada para educação no campo. Além de fornecer computadores e conexão à internet, a 
metodologia adotada nos territórios digitais presta atenção aos sistemas humano e social e leva em 
consideração a estrutura comunitária local, incluindo cultura, educação, literacia,  vocações e iniciativas 
da população local, com vistas a respeitar e preservar as identidades locais e promover seus 
desenvolvimentos social, educacional, económico  e cultural. 

  
14h30 – Apresentação informal / posters de linhas de investigação em curso, com pos-docs e 
doutorandos do Lab. e-Planning FC-UL (parte – 1). 
 
Salienta-se pela sua próximidade temática, a proposta de investigação “O potencial de satélites em 
banda Ka para apoio à Inclusão Digital no Espaço Lusófono”, Heliomar Lima (Lab. e-Planning FC-UL) 
 

 

15h00 – Apresentação sumária “As e-Infraestruturas e os Serviços da FCCN”, incluindo 
referência ao projecto zappiens, pelo Prof. Pedro Veiga (Lab. e-Planning FC-UL) 
 
A Internet e as tecnologias da informação (TIC) vieram mudar o modo como vivemos. Na nossa vida 
diária, seja no trabalho, na vida privada, na vida social ou no relacionamento com os serviços da 
Administração Pública ou das Empresas. Um dos sectores que sofreu maiores impactos foi a 
investigação e o ensino superior, por ser daqueles onde a informação e o conhecimento são matérias 
primas facilmente passadas para o mundo digital.  Nesta breve comunicação descrevemos as 
infraestruturas, serviços e projectos que entre 1997 e o início de 2013 construímos para integrar a 
comunidade portuguesa de investigação e ensino no Mundo do Digital. 

 15h30 – Apresentação informal / posters de linhas de investigação em curso, com pos-docs e 
doutorandos do Lab. e-Planning FC-UL (parte – 2). 
 

 

16h00 – Apresentação da nova Unidade de Investigação FC-UL (Lab. e-Planning): membros, 
linhas / temáticas de investigação.  
Diálogo para parcerias e colaboração estratégica com outras Unidades de Investigação. 
 
17h00 – Reunião Plenária da Nova Unidade de Investigação FC-UL (Lab. e-Planning) 
(aberta a todos os interessados). 
 


