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BARCELOS
| Marlene Cerqueira | 

O Instituto Politécnico do Cáva-

do e do Ave (IPCA) foi a primei-

ra instituição de ensino superior

a ser convidada para ser parceira

no projecto ‘Somos Todos Digi-

tais’ . Trata-se de um projecto

que se operacionaliza através da

disponibilização de uma linha de

apoio que, de forma imediata,

orienta todas as pessoas que,

tendo acesso à internet, têm

maior dificuldade em manusear

aplicações digitais que permitem

manter o contacto social e a rea-

lização de interacções à distân-

cia. 

O principal objectivo deste

programa é, assim, dotar os

utentes da linha de apoio de

competências básicas de comu-

nicação digital, nomeadamente,

Facebook, Instagram, Messen-

ger, Whatsapp e Skype, para

uma maior interação com a fa-

mília e amigos, permitindo di-

minuir o nível de isolamento a

que estão sujeitos.

Além da linha de apoio, o pro-

jeto inclui ainda um site, onde

serão disponibilizados tutoriais

de manuseamento dessas mes-

mas aplicações.

Os estudantes do IPCA vão

passar as competências digitais

nas plataformas de comunicação

já referidas, e participar, na qua-

lidade de voluntários, no atendi-

mento das chamadas da linha de

apoio e esclarecimento das pes-

soas infoexcluídos.

Este projeto conta com o apoio

da operadora NOS para a execu-

ção desta linha de apoio, coorde-

nada pelo Digital Transforma-

tion Colab (DTx) e pela Funda-

ção para a Ciência e Tecnologia,

através da sua Unidade de Com-

putação Científica Nacional .

Está prevista a entrada em fun-

cionamento da linha de apoio na

próxima terça-feira. A linha esta-

rá disponível para a população

no horário das 12 s 20 horas, de

segunda a sexta-feira.

Através da participação no projecto ‘Somos Todos Digitais’

Alunos do IPCA ajudam a atenuar isolamento social
lll
Programa traduz-se numa
linha de apoio aos info-
excluídos e tem como
objectivo dotar esta
população das compe-
tências digitais para melhor
ultrapassarem o isolamento.


