
Cidadania 2.0
26 e 27 de setembro

Teatro Rivoli, no Porto

Projeto na área da saúde em destaque no “Cidadania 2.0”

Porto, 18 de setembro de 2014 -  O Porto vai receber, pela primeira vez, o evento
“Cidadania 2.0” nos dias 26 e 27 de setembro, no Teatro Rivoli. Tendo em conta que
plataformas  online  e  aplicações  móveis  como  o  Facebook,  Twitter,  LinkedIn  ou
Instagram  são  cada  vez  mais  utilizadas  no  dia-a-dia,  o  “Cidadania  2.0”  vai  dar  a
conhecer,  entre  outros,  o  projeto  português  “Adoeci”,  uma  comunidade  online
destinada  a  doentes  a  quem  foi  diagnosticada  uma  mesma  patologia.

Na plataforma os próprios pacientes e os familiares podem partilhar as suas rotinas,
truques e experiências. O site também permite criar registos como contatos médicos,
medicação ativa e estados de humor, proporcionando assim um espaço digital de união e
de recolha de informação que possa contribuir para o avanço da investigação científica.

O "Adoeci" é apenas um de 10 projetos que serão apresentados no primeiro dia do
Cidadania  2.0.  Este  evento,  que  vai  já  na  sua  4ª  edição,  pretende  dar a  conhecer
iniciativas que ponham os cidadãos a falarem entre si e com as instituições públicas
e ONGs, num exercício da cidadania em torno das mais variadas causas, sempre com
as ferramentas sociais como suporte.

Esta não é a primeira vez que projetos na área da saúde são apresentados no “Cidadania
2.0”. As edições anteriores foram já palco para projetos como o “Patient Opinion (Reino
Unido)”,  uma plataforma de  recolha de opiniões  sobre  o serviço nacional  de saúde
britânico, ou o Real MS Voices (Suíça/Portugal), uma campanha para criar visibilidade
global sobre a esclerose múltipla.

No sábado de manhã vão ser apresentadas e debatidas outras iniciativas.  Embora
em  diferentes  fases  de  desenvolvimento,  todas  eles  são  exemplos  adicionais  de
movimentos  de  envolvimento  cívico assentes  em  ferramentas  sociais  e  dados
abertos.

A inscrição no evento “Cidadania 2.0”, sem fins lucrativos, é gratuita mas obrigatória e
pode fazê-la aqui. 
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http://cidadania20.com/
http://cidadania20.com/evento/inscricao/


Links úteis:
Site: http://cidadania20.com/ 
Página de programa: http://cidadania20.com/evento/programa/
Formulário de inscrição: http://cidadania20.com/evento/inscricao/
Facebook: https://www.facebook.com/cidadania20 
Twitter: https://twitter.com/cidadania20     -        #cid20

Patrocínios:

Apoios:

         

Media Partner:
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PROGRAMA:

Sexta-feira, 26 de setembro

Futurium
Bélgica

projeto da Comissão
Europeia onde os
cidadãos prevêem
cenários de futuro

Adoeci
Portugal

comunidade online,
para pessoas

diagnosticadas com a
mesma patologia

SenseMyCity
Portugal

app para envolver
os cidadãos na

captura de dados
sobre a cidade

Portal da
Transparência

Municipal
Portugal

espaço online com
indicadores públicos

Flipover
Espanha

plataforma para
identificação e

resolução de desafios
sociais

POPSTAR
Portugal

recolha, medição e
agregação em social
media de opiniões

políticas/económicas

QEdu
Brasil

portal que agrega
dados sobre infra-

estruturas e
resultados de ensino

PSP no Facebook
Portugal

informação e
envolvimento dos

cidadãos através das
redes sociais

*Outros projetos serão confirmados em breve

Sábado, 27 de setembro

9h30: Boas vindas
9h45: Apresentação de 12 projetos (5 minutos por projeto)
11h00: Sessão informal de networking e exploração dos projetos apresentados
13h00: Conclusões e encerramento

Esperando que esta iniciativa lhe mereça a melhor atenção, não hesite em contactar-nos.

Com  os  melhores  cumprimentos,  em  nome  dos  três  cidadãos  que  organizam  o
Cidadania 2.0,

Ana Neves
E-mail: ana.neves@knowman.pt 
Telemóvel: 916 715 756
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