
Titulo: Transição Digital para a Coesão Territorial e Inclusão Social a nível 
Municipal  
 
Sumario: 
Caracterização de condições de exclusão digital a nivel municipal, com foco 
nas assembleias municipais e sua envolvente directa; identificação de 
prioridades e exemplos concretos de medidas que permitam uma transição 
digital que promova inclusão social e coesão territorial a nivel municipal. 
Algumas Dimensões Digitais em causa: Infraestruturas, Acesso, Difusão, 
Formação, Regime de Propriedade, Politicas Publicas/Regulação; tendo 
como fio condutor a Governança no Poder Local e novas Funcionalidades 
Digitais. A metodologia inclui inquérito nacional com apoio institucional da 
ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, tal como, 
entrevistas semi-estruturadas num sub-conjunto de municipios, que poderão 
evoluir para casos-estudo piloto e alguma analise comparativa, em função 
dos recursos conseguidos e de se confirmar parceria com instituições no 
Brasil. O Projecto e a equipa foi da iniciativa do CITIDEP, liderada por 
investigadores doutorados, e conta com a colaboração de todos os 
doutorandos em e-Planning da FA-UL, que poderão vir a aderir ao CIAUD. 
 
Coordenador: Pedro Ferraz de Abreu 
 
Equipa no CIAUD: Pedro Ferraz de Abreu , João Cabral, José Beirão 
 
Equipa fora do CIAUD: 
Glória Ramalho; Albano Torres; Sandro Morais Zarpelão; José Moreira; Silvio 
Spinella; Claudio Ballande Romanelli ; Eduardo Rabachini; Eberval Oliveira 
Castro; Jadiel Wylliam Tiago; 
 
Data de Inicio:  Novembro 2021;    Data de Fim prevista: Dezembro 2023 
 
Desenvolvimentos: 
Adesão da ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, ao 
Consortium e-Planning  (Dezembro 2020), em que a ANAM "elegeu como um 
dos vectores centrais da sua atuação a Transição Digital"; Colaboração da 
ANAM no Livro "e-Planning & Ubiquidade" (C-Press), (Fevereiro 2021); 
Intervenção em delegação com MIT, liderada pelo CITIDEP em Audiência na 
Assembleia da Republica e Assinatura de Protocolo ANAM-CITIDEP 
(Outubro 2021); Palestra convidada pela ANAM "e-Planning para a Transição 
Digital e o Poder Local" (Dezembro 2021) www.e-planning.org 
 
Financiamentos:  
Prevista candidatura(s) a fundos PRR em parceria com ANAM e 
Municipios 
 
Parcerias: 
CITIDEP - Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para uma 
Democracia Participativa (www.citidep.net), que por sua vez conta com seus 
parceiros via protocolo, ANAM - Associação Nacional das Assembleias 
Municipais,  Rarissimas, e outros.	  


