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Encontro nal do projeto eParticipation

Este encontro nal teve a participação da vereadora da Câmara Municipal de Salamanca, D. Ana Suárez.

O encontro iniciou-se com uma
breves palavras de Ana Suárez,
vereadora da Câmara
Municipal de Salamanca, que
partilhou com os participantes
a sua aprendizagem e
preocupações acerca da
temática deste projeto. Deu
também a conhecer que a
administração pública está
empenhada em melhorar a
acessibilidade da internet e da
educação virtual.

A Rádio da Universidade de
Salamanca esteve também
presente neste encontro. Assim
sendo, os jovens e os técnicos
de juventude que marcaram
presente neste ecnontro nal
do projeto foram entrevistados.
Cada um pode dar o seu
testemunho sobre a
importância da acessibilidade
da internet e também sobre
participação cívica por via
electrónica.

Estas entrevistas poderão ser
ouvidas na quinta-feira, 24 de
Fevereiro , às 21:00, na Rádio
USAL.
A organizações parceiras do
projeto e os seus participantes
neste encontro dedicaram
também tempo à preparação
do evento multiplicador, a
realizar-se no dia seguinte.
Neste evento a acontecer no
Europe Direct em Salamanca,
seriam apresentados
ao
público os resultados do
eParticipation.
Po d e c o n s u l t a r t o d o s o s
resultados do projeto na nossa
página online.

Realização do Evento Multiplicador de
apresentação dos resultados do projeto
eParticipation.
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Este evento teve o seu início com as Boas
Vindas por parte da Fundação Castilla y León.
O d r. Pa b l o B i d e r b o s t , p ro f e s s o r d a
Universidade de Salamanca, fez uma
apresentação sobre a Participação por meios
eletrónicos.
Os parceiros no projeto apresentaram então
os diversos resultados: uma página online,
um manual de boas práticas, os grupos-focais
e recomendações nais.
Também os jovens e os técnicos de juventude
que participaram no projeto deram os seus
testemunhos de aprendizagem e
relembraram os desa os que cam ainda por
responder.
O evento encerrou com uma sessão de
perguntas e respostas, bem como uma
agracimento a todos os participantes.
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