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LANÇAMENTO - 2ª Fase 

 “Um sorriso com as TIC” 

Unidades de Pediatria ligadas à Internet! 

 

A FDTI – Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação realizará no 

mês de Dezembro de 2006, o lançamento da 2ª Fase da iniciativa “Um Sorriso com 

as TIC”. 

 

Este lançamento abarca o Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro; o Hospital de São 

Marcos, em Braga e o Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca Xira. 

 

Esta iniciativa é apoiada pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude 

e do Desporto e conta com a colaboração dos Hospitais Públicos (Unidades de 

Pediatria) como parceiros de divulgação e contacto com os beneficiários.  

 

O projecto TIC Pediátrica visa dotar as áreas de pediatria dos hospitais públicos de 

infra-estruturas tecnológicas que permitam às crianças internadas: momentos de 

lazer, o acompanhamento pela família ou amigos. Este projecto destina-se às 

crianças internadas nas unidades de pediatria de hospitais dos 2 aos 12/14 anos e aos 

técnicos, voluntários hospitalares e familiares dessas crianças. 

 

A operacionalização do projecto concretiza-se, através da implementação conjugada 

de infra-estruturas (Computadores multimédia com ligação à Internet em banda 

larga) e de conteúdos lúdico-formativos (soluções lúdico-formativas para as crianças 

internadas e formação específica para os técnicos hospitalares e familiares das 

crianças, que visa garantir um acompanhamento correcto e eficaz das crianças na 

utilização dos equipamentos informáticos e de comunicação). 
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Este projecto tem a duração de 2 anos. 

A implementação da 2ª fase do projecto é possível com o envolvimento dos seguintes 

parceiros: OPTIMUS, HP, ANACOM, TRIVALOR e PORTO EDITORA. 

 

A calendarização dos lançamentos é a seguinte: 

• Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira – 14 de Dezembro, pelas 12 
horas;  

• Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro – 15 de Dezembro, pelas 12 horas;  
• Hospital de São Marcos, em Braga – 15 de Dezembro, pelas 16 horas.  
 

Estas cerimónias de lançamento contam com a presença de S.E. o Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias. 

 

****************** 

Acerca da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI) 

Instituída em 1991, a FDTI tem como missão a formação e qualificação em TIC da 

população em geral, em particular dos jovens, sustentada por projectos de 

investigação e desenvolvimento e assente em princípios de qualidade, éticos e 

sociais, que contribuam para o desenvolvimento sustentado da sociedade, que se 

quer cada vez mais baseado na inovação e conhecimento. 

 

Para mais informações contactar/consultar: 

Rodrigo Monteiro Baptista (rodrigo.baptista@fdti.pt) 

93 400 66 18 / 93 263 80 42 

Site FDTI: 

http://fdti.juventude.gov.pt  

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006 

Apoios: 
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