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Bem-vindos 

 

Bem-vindos à terceira edição das Notícias 

NetBox. Nesta newsletter apresentamos a 

nossa Rede Social e de Aprendizagem na 

Comunidade – uma inovação tecnológica 

crucial no coração do NetBox.  

 

No sentido de apoiar as comunidades rurais 

a criar parcerias de aprendizagem 

duradouras, durante o processo de auditoria, 

relatado na newsletter NetBox 2, começámos 

a categorizar os recursos de aprendizagem 

que estavam já disponíveis na comunidade e 

dinamizámo-los em prol dos residentes da.  

Encontrámos recursos e necessidades de 

aprendizagem de aprendizagem no âmbito 

dos seguintes temas:  

 

 

 

 

 

 

Dada a natureza e os desafios enfrentados 

pelas comunidades rurais em termos de 

disponibilidade, tipo e acesso a serviços de 

educação e formação, o NetBox criou redes 

sociais específicas que permitem aos 

residentes, empresários e prestadores de 

serviços partilhar informação, conhecimento 

e competências de uma forma que 

anteriormente não estava disponível.  

 

Apesar do principal elemento do Projeto 

NetBox ser suportado informaticamente, 

grande parte do sucesso também foi 

alcançado na criação de trocas de 

aprendizagem presenciais. 

Redes Sociais e de Aprendizagem na 

Comunidade 

O NetBox desenvolveu seis dedicadas Redes 

Sociais e de Aprendizagem na Comunidade, 

uma em cada país parceiro: Irlanda, Reino 

Unido, Roménia, Lituânia, Portugal e Polónia. 

Estas podem ser acedidas nos seguintes 

endereços web: 

 

  
netbox-oldcastle.ie 

 

  
wiveliscombe-netbox.org 

 

  
netbox-vfigueirasvpaul.pt  

 

  
stefancelmare-netbox.ro  

 

  
kulautuva.lt  

 

  
netbox-ryki.pl  

 

Como membro registado da rede social e de 

aprendizagem na comunidade tem a 

possibilidade de realizar diversas atividades 

individuais e partilhadas:   

Notícias NetBox 
Nº 3, 2013 

3 Sectores 3 Domínios de 

Aprendizagem 

Temas 

Residentes 

Negócios 

Prestadores 
de Serviços 

Competências 
comunitárias 

Desenvolvimento 
profissional 

Desenvolvimento 
pessoal 

Inclusão 

Diversidade 

Intergeracionalidade 

Bem-Estar 

Quotidiano… 

http://www.netbox-oldcastle.ie/
http://www.wiveliscombe-netbox.org/
http://www.netbox-vfigueirasvpaul.pt/
http://www.stefancelmare-netbox.ro/
http://www.kulautuva.lt/
http://netbox-ryki.pl/
http://www.netbox-oldcastle.ie/
http://www.wiveliscombe-netbox.org/
http://netbox-vfigueirasvpaul.pt/
http://www.stefancelmare-netbox.ro/
http://www.kulautuva.lt/
http://netbox-ryki.pl/
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NOTÍCIAS 

Criar, partilhar e visualizar notícias e 

atualizações locais.  

PERFIL 

Contacte vizinhos online e construa a sua 

rede social. 

SERVIÇOS 

Aceda à lista das empresas e serviços locais.  

CONHECIMENTO 

Criar ou participar num curso ou programa 

de formação oferecido por pessoas da sua 

comunidade local. 

 MERCADO 

Troque competências e recursos através do 

Mercado Netbox. 

 

Muitos dos parceiros ativos no âmbito do 

projeto providenciaram, gratuitamente, 

cursos de formação em tecnologias de 

informação e comunicação para residentes 

das comunidades com baixo nível de 

competências informáticas no sentido de os 

encorajar a tornarem-se membros e a 

participar nos sites locais NetBox. Até ao 

momento temos mais de 300 europeus 

inscritos nos sites locais, a interagir e a 

partilhar as suas competências, perspetivas e 

ideias.  

 

Se estiver interessado em tornar-se membro 

do Projeto NetBox, um guia de utilizador 

passo-a-passo entitulado O NetBox foi 

produzido na língua de cada parceiro e está 

disponível para apoiar as suas atividades nos 

sites da Rede Social e de Aprendizagem na 

Comunidade.  

 

Notícias de Última Hora 

 

NetBox no Online Educa Berlim 

 

O NetBox foi convidado pela Agência 

Executiva da Comissão Europeia para 

participar na 19
ª

 Conferência Internacional 

de aprendizagem e formação apoiada na 

tecnologia: a maior conferência global de e-

learning para os setores corporativos, 

educação e serviços públicos, Online Educa 

Berlim 2013. Este convite comporta para o 

projeto uma oportunidade única de divulgar 

as suas atividades, trocas de experiências e 

saberes com projetos de todo o mundo e 

contribui para a moldagem do futuro das 

tecnologias de informação e comunicação 

nas políticas de educação na Europa.  

 

Para mais informações sobre a conferência, 

visite http://www.online-educa.com/ 

 

 

Guarde a data 

 

Temos o prazer de anunciar que a data da 

Conferência Final do Netbox foi acordada. A 

conferência final de encerramento do projeto 

terá lugar: 

 

Data: Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2014 

Local:Centro de Conferência Wyspa Wisła, 

Ryki, Polónia 

A finalidade da conferência é apresentar os 

resultados e as ferramentas do projeto, 

divulgar as conclusões da política e 

evidenciar a experiência e aprendizagens das 

seis comunidades locais ativas nos últimos 

24 meses. Será uma celebração do projeto e 

contaremos com a presença de inúmeros 

convidados especiais… 

 

http://www.online-educa.com/

