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O Escolhas

“O Programa Escolhas visa promover a inclusão social de 

crianças e jovens provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente os 

descendentes de imigrantes e minorias étnicas, tendo em 

vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão 

social .”



Áreas Estratégicas

IIInclusão escolar e educação não formal; 

IIIIFormação profissional e empregabilidade; 

IIIIIIParticipação cívica e comunitária; 

IVIVInclusão digital.

“…de forma a combater o absentismo, o insucesso e o abandono 
escolares.”

“Integração dos jovens na vida activa…”

“Desenvolvimento de competências…”



Medida IV
Estruturado em 4 Medidas, O Programa Escolhas tem na sua 
Medida IV, uma ferramenta especificamente vocacionada 
para o “combate” à infoexclusão”. 

Os Centros de Inclusão Digital (CID@NET), criados pela 
candidatura à referida Medida, pretendem ser espaços de 
acesso livre e gratuito às novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação.

Com a criação destes centros de actividades, pretendeu-se 
promover a inclusão digital e social de crianças e jovens
provenientes de contextos socioeconómicos mais 
vulneráveis, com o objectivo de os dotar de saberes e 
competências pessoais, sociais e profissionais, utilizando 
para tal todas as potencialidades das novas tecnologias da 
informação e comunicação (informática/Internet), de forma 
a reduzir desvantagens competitivas e a aumentar a sua 
auto-estima.



Destinatários

Crianças e jovens de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 

prioritariamente:

a) Descendentes de imigrantes e minorias étnicas;
b) Jovens com abandono escolar precoce, sem escolaridade 
mínima; 
c) Jovens que estão ou estiveram sujeitos a medidas tutelares 
educativas e a medidas de promoção e protecção;
d) Crianças e jovens residentes em territórios com maior índice 
de exclusão.

Crianças e jovens dos 6 e os 24 anos;

Familiares das crianças e jovens;

Outros públicos-alvo, desde que fundamentados pelo diagnóstico;



Projectos 

Financiados

>> Foram financiados na 3ª fase do 

Programa Escolhas, um total de 120 

projectos, 111 Centros de Inclusão

Digital :

>Zona Norte: 38 | 34

>Zona Centro: 45 | 44

>Zona Sul e Ilhas: 37 | 33



i. Totais - Programa

Balanço CID@NET E2G
De Dez’04 a Out’06

ii. Totais - Medida IV

> 43 137 indivíduos envolvidos > 17 017 indivíduos envolvidos
> 34 528 crianças
> 5 047 familiares
> 3 562 outros

> 15 309 crianças
> 561 familiares
> 1 147 outros

Masculino; 
9848; 58%

Feminino; 
7169; 42%
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>> Projectos financiados com Medida IV: 111

> 55 CID@NET de continuidade;
> 56 CID@NET novos

CID@NET

>> Ao todo, estão funcionamento 132 CID@NET, 
num parque informático de 900 máquinas.

>> CID@NET do E2G não financiados mas em
funcionamento:  21



Estratégias
Num ensaio de tipificação das actividades desenvolvidas nos CID@NET, estas são 
geralmente as principais – livres ou orientadas:

> Formativas – certificadas ou não (Currículo “UP”, NetAcad, currículos informais, etc.)
> Apoio à Empregabilidade (procura de emprego, currículos, etc.);
> Apoio à Inclusão Escolar – na escola ou fora dela (orientadas para a aprendizagem, 
para pesquisa de informação, trabalhos escolares, apoio escolar, etc.)
> Comunicação e Audiovisuais (produção de jornais, revistas, panfletos e sites de 
projecto;  exploração multimédia: vídeo, som e imagem)
> Exploração da Internet (livre ou orientada para a pesquisa relacionada com 
actividades específicas)
> Lúdico-pedagógicas (utilização de software pedagógico e actividades de cariz 
educativo);

Numa perspectiva indirecta, as novas tecnologias têm ainda sido um grande apoio no 
desenvolvimento de actividades relacionadas com:

> Mediação;
> Educação Parental;
> Acompanhamento psicossocial;



Outros Recursos

>> No sentido de apoiar os projectos no desenvolvimento da sua missão, o 
Escolhas, não só dinamiza actividades de carácter global, como tenta 
disponibilizar recursos e estabelecer parcerias ao nível da TIC:

> Construção de sites - domínio em www.programaescolhas.pt como um 
espaço de 100 MB. Para projectos menos familiarizados com a área do 
Webdesign, foi também disponibilizada uma plataforma de modelos para 
construção de sites.

> Especialmente direccionadas para os períodos das pausas lectivas, o 
Escolhas promoveu também algumas actividades de desenvolvimento de 
competências dirigidas aos beneficiários dos projectos:

a. I Torneio de Conhecimento “Saber Digit@l”;
b. I Torneio de Fotografia “Um Olhar Digit@l”.

http://www.programaescolhas.pt/


Parcerias

> Disponibilização do Currículo Unlimited Potential (8 
módulos) – emitidos 2250 certificados modulares durante o 
E2G;

> Formação de Monitores;

> Equiparação dos projectos Escolhas a entidades de ensino 
na aquisição de Software.



Parcerias

> Acesso gratuito à
plataforma online de apoio 
ao estudo Escola Virtual (do 
2ª ao 12º ano):

> já disponibilizados 2800 
acessos.



Parcerias

> Sistema NetAcad – 54 CID@NET preparam-se para 
ser Academias Locais deste sistema.

> Projecto piloto e-SCC (e-Skills Competences Consortium) –
3 CID@NET participam no projecto piloto desta parceria 
internacional, que pretende aliar a componente 
formação em TIC à colocação no mercado de trabalho.



CID@NET

PROMOÇÃO DA
INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL

DESTINADO 
A CRIANÇAS E JOVENS EM 
MAIOR VULNERABILIDADE

ACESSO
LIVRE E GRATUITO

DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS  E SABERES


