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I – WEBINAR DA URBAN INNOVATIVE ACTIONS DESTACA
AVEIRO TECH CITY
- Bootcamps criaram 20 novos postos de trabalho em Aveiro A forma como o projeto Aveiro Tech City da Câmara Municipal de Aveiro transformou a
Cidade de Aveiro num moderno laboratório tecnológico ao ar livre, os 80% de taxa de
empregabilidade dos bootacamps de inovação ou a forma como todos os níveis de ensino em
Aveiro já estão a ministrar o ensino do futuro, nomeadamente com aprendizagem de robótica,
programação informática ou impressão 3D, são alguns dos temas que estiveram em destaque no
Webinar de âmbito europeu “Ações Urbanas Inovadoras, realizações e perspetivas”.
Promovido pelo programa da União Europeia, Urban Innovative Actions (UIA), teve lugar
esta quarta-feira, 03 de fevereiro, o primeiro de um ciclo de três webinars com vista a partilhar o
status

dos

vários

projetos

europeus

apoiados

pelo

UIA,

https://udn-

urbaninnovativeactions.tw.events/. Além de Aveiro, também Eindhoven e Bilbau deram conta dos
avanços nos projetos que estão a implementar.
Entre os destaques de Aveiro estiveram o recente lançamento do Aveiro Tech City Living
Lab, que oferece as melhores condições para testar gratuitamente projetos, protótipos ou soluções
inovadoras em desenvolvimento. Entre outras características, o Living Lab conta já com uma rede
experimental 5G totalmente operacional. Este laboratório vivo está agora disponível para startups,
centros de investigação e desenvolvimento, universidades ou empresas de TIC para testar e
desenvolver novos produtos em IoT e cidades inteligentes.
Outro dos principais resultados em destaque foi a taxa de empregabilidade de 80% dos
bootcamps de inovação que formaram recursos para nossas empresas locais de TIC, com mais

de 20 contratos de trabalho garantidos em empresas de TIC em Aveiro. Na maioria dos casos,
foram desempregados que tiveram aqui uma oportunidade para recomeçar, mas também houve
situações em que profissionais empregados encontraram aqui um novo caminho profissional.
De sublinhar, ainda, que a estratégia também passa pela educação e pelas competências
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics) e, nesta matéria, o destaque foi
para o facto de haver já mais de 100 professores que receberam formação e apoio na sala de aula
para implementar esta nova abordagem educacional que visa desenvolver não só o conhecimento
STEAM, mas também as competências do século XXI, tais como pensamento crítico,
autoaprendizagem, trabalho colaborativo e a capacidade de resolução de problemas nos nossos
alunos.
O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional –
FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de
6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€.

II – BIBLIOTECA MUNICIPAL DISPONIBILIZA ACESSO DIGITAL A
JORNAIS E REVISTAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) através da Biblioteca Municipal de Aveiro (espaço
encerrado), passou a disponibilizar o acesso digital, gratuito, à leitura de milhares de jornais e
revistas, nacionais e internacionais, tempos de pandemia.
Este acesso pode ser feito através do serviço PressReader, que torna acessível aos
cidadãos com cartão de leitor da Biblioteca Municipal de Aveiro várias publicações de caráter
informativo e noticioso, divididas por temas, línguas e nacionalidades. A leitura destas publicações
pode ser feita no computador, smartphone ou tablet, utilizando o cartão da Biblioteca.
Trata-se de mais uma, das várias medidas que a CMA tem levado a cabo, para combater
o isolamento social e aumentar os níveis de informação e cultura dos nossos Concidadãos, muito
fundamental num momento em que por força do confinamento para combate à Pandemia de
Covid-19, nos vemos privados da partilha de espaços públicos de cultura e de comunicação.
Todos os cidadãos que não tenham cartão da Biblioteca e que desejem beneficiar deste
serviço poderão enviar e-mail para biblioteca@cm-aveiro.pt, pedindo a sua inscrição. Todo o
processo é gratuito. Este novo serviço disponibilizado pela Biblioteca Municipal de Aveiro coloca
o mundo ao dispor, através de um simples click.

Como utilizar o PressReader com o meu cartão da Biblioteca Municipal?

1.

Descarregar

a

aplicação

Pressreader

ou

aceder

através

de

https://www.pressreader.com/catalog;
2. Clicar em “Entrar”;
3. Selecionar “Bibliotecas & Grupos”;
4. Selecionar “Library - Biblioteca Municipal de Aveiro”;
5. Inserir o número do cartão de leitor e respetivo pin (o mesmo que utiliza para aceder ao
catálogo da Biblioteca);
6. Clicar em “Entrar”.

Já em janeiro, a CMA tinha ativado outro serviço da Biblioteca Municipal de Aveiro: o
projeto “Saio da Estante e vou ter contigo num instante”, entregando livros, revistas, CD’s,
DVD’s e jogos ao domicílio em todo o Município, e que tem até ao momento um balanço muito
positivo.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

