
 

 

Águeda recebe nos dias 14 e 15 de janeiro de 2015 o II Comité de 

Pilotagem do projeto PARNET-TIC 2, uma parceria no âmbito do 

Interreg-SUDOE que relaciona as novas tecnologias, o meio 

ambiente e o emprego em meio rural. Acolhe assim os parceiros da 

Diputación de A Coruña, Diputación de Almeria, Diputación de 

Huesca e da Chambre d´Agriculture de Lot et Garonne para umas 

jornadas de coordenação e desenvolvimento do projeto. 

Incluídas no evento estão previstas palestras sobre temas que 

preveem a criação de emprego verde no mundo rural e, 

paralelamente, ações de formação na área rural, incluindo a 

atividade agrícola. O evento vai decorrer em dois edifícios, no 

Espaço Cidade, que se situa no Jardim Conde Sucena, em frente ao 

Hospital, e na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, com entrada 

pela Avenida 25 de abril. No Espaço Cidade está prevista uma 

apresentação do projeto municipal “Agricultura, Semente de 

Sustentabilidade” e duas oficinas de trabalho/workshops e na 

Biblioteca as reuniões de trabalho do próprio projeto e palestras a 

ele associadas. 

O projeto PARNET-TIC 2 enquadra-se na aposta que Águeda tem 

vindo a fazer de dotar o município com infraestruturas tecnológicas 

que permitam melhorar a disponibilização de informação incluindo 

negociações com os prestadores de serviços de telecomunicações 

para efetivarem uma maior abrangência da rede de forma a 

eliminar áreas de mais difícil contacto. Por outro lado, a autarquia 

quer apoiar o empreendedorismo que está a ser realizado pelos seus 

cidadãos, na área agrícola, florestal, turística, entre outras, em 

espaço rural, e no conjunto de serviços que lhes estão associados. 

Assim, a autarquia oferece um conjunto de ações e serviços que 

facilitem as suas tarefas, através de ações formativas, da 

disponibilidade de canais agregadores e disseminadores de 

informação e de ferramentas tecnológicas. De referir que Águeda 

tem 13,6% do seu território afeto a espaços agrícolas e 58,7% a 

espaços florestais. 

No período entre 2010 e 2013 houve 53 projetos aprovados pelo 

PRODER para Águeda, com um investimento privado de 4,35 

milhões de euros e um financiamento de 3,44 milhões de euros 

divididas nos subprogramas de promoção da competitividade, 

gestão sustentável do espaço rural, dinamização das zonas rurais e 

conhecimento e desenvolvimento de competências. Espera-se que 

esta tendência de investimento venha a aumentar, considerando 

uma conjuntura desfavorável na criação de emprego na industria, 

construção civil e nos serviços, áreas tradicionalmente fortes em 

Águeda.  

No referido evento são esperadas informações sobre o Programa de 

Desenvolvimento Rural 2014 – 2020 – PDR 2020, ou seja, os novos 

apoios à agricultura, sobre tecnologia aplicável ao mundo rural, 

instalações inovadoras, modelos de negócio em distintas áreas, 

entre outras temáticas. 
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Alicia Pac, especialista em Marketing na Internet 

A Diputación de Huesca, no seguimento do projeto PARNET-TIC 2, 

organizou no passado 26 de novembro a primeira jornada de 

divulgação para fomentar o uso da tecnologia e, especialmente, da 

Internet entre os truficultores altoaragoneses. 

 

Luis Gutiérrez, deputado provincial e presidente da área de Inovação 

Local e Tecnologia, assegurou na inauguração que o objetivo era 

divulgar “as experiências que já se puseram em prática e que podem 

servir de inspiração para quem está a pensar iniciar a venda de trufa 

através da Internet, para melhorar sua comercialização e seguir 

trabalhando no território”.  

 

Gutiérrez também recordou a aposta da Diputación Provincial de 

Huesca pela truficultura. Atualmente já há mais de 300 produtores no 

Alto Aragón que fazem parte da Associação de Truficultores.  

 

À sessão de formação e divulgação de Huesca assistiram vinte e 

cinco produtores. “Há que destacar o crescente número de jovens 

que se interessam por este cultivo para criar o seu próprio emprego”, 

disse o deputado. 

 

As palestras, que foram transmitidas em direto através da página do 

projeto  

(www.parnettic2.eu/index.php/es/actualidad/110-una-apuesta-por-

el-medio-ambiente-y-el-empleo-la-tecnologia-en-el-sector-de-la-trufa) 

e do site da Diputación Provincial de Huesca (www.dphuesca.es), 

começaram com a intervenção de Domingo Parmo Blanco, 

doutorado em Veterinária e professor na Universidade de Zaragoza, 

que explicou as aplicações das novas tecnologias para a 

conservação, armazenamento e comercialização da trufa. 

Posteriormente, Alicia Pac, especialista em Marketing na Internet, 

analisou as diferentes possibilidades para comercializar a trufa por 

este meio e a forma de comunicar e atrair clientes através das redes 

sociais. 

 

Finalmente, como caso de sucesso na comercialização de produtos 

agrícolas, Federico Aparici, fundador de NaranjasLola.com e um dos 

pioneiros do comércio eletrónico em Espanha, recordou que “antes 

de avançar para grandes campanhas de marketing, é essencial 

conhecer o produto e as suas possibilidades”. 

 

As próximas sessões destas jornadas realizar-se-ão em dois municípios 

da província de Huesca. A primeira em Tolva, no dia 4 de fevereiro e, 

posteriormente, em Sabiñánigo. 

 

O objetivo era divulgar 

“as experiências que já 

se puseram em prática 

e que podem servir de 

inspiração para quem 

está a pensar iniciar a 

venda de trufa através 

da Internet, para 

melhorar sua 

comercialização e 

seguir trabalhando no 

território”. 

A tecnologia no setor da trufa, uma 

aposta pelo meio ambiente e o 

emprego 
 

http://www.parnettic2.eu/index.php/es/actualidad/110-una-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-el-empleo-la-tecnologia-en-el-sector-de-la-trufa
http://www.parnettic2.eu/index.php/es/actualidad/110-una-apuesta-por-el-medio-ambiente-y-el-empleo-la-tecnologia-en-el-sector-de-la-trufa
http://www.dphuesca.es/
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A Agência para a Modernização Tecnológica de Galícia (Amtega) 

acaba de publicar, com licença livre e em dados abertos, os materiais 

formativos que compõem o programa de autoformação para obter a 

Certificação galega de Concorrências Digitais em Ofimática, CODIX, 

na modalidade de Software Livre, baseando-se no uso do sistema 

operativo GNU/Linux e a suite ofimática LibreOffice. 

CODIX é uma certificação que acredita que a pessoa titular possui as 

capacidades, destreza e conhecimentos em ofimática definidos no 

Plano formativo ofimático de Galícia. Pode obter-se esta certificação 

mediante a superação de uma prova definida para este fim pela 

Agência para a Modernização Tecnológica de Galícia, ou através do 

comprovativo de posse de títulos equivalentes. 

Este programa tem continuidade na modalidade de autoformação 

através do Espaço Multimédia de Aprendizagem da Rede CeMIT com o 

único requisito de ser utente registado e maior de 16 anos. 

As cinco unidades formativas publicadas são: 

• UFA0319 - Sistema operativo, busca da informação: internet/intranet e 

correio eletrónico. 

• UFA0320 - Aplicações informáticas de tratamento de textos: 

LibreOffice Writer 

• UFA0321 - Aplicações informáticas de folhas de cálculo: LibreOffice 

Calc 

• UFA0322 - Aplicações informáticas de bases de dados relacionais: 

LibreOffice Base 

• UFA0323 - Aplicações informáticas para apresentações: gráficas de 

informação: LibreOffice Draw 

 

Mais info: http://amtega.xunta.es/ 
 

Publicados os materiais formativos para 

obter a Certificação galega de 

Concorrências Digitais em Ofimática 
 

Acredita que a pessoa 

titular possui as 

capacidades, destreza 

e conhecimentos em 

ofimática definidos no 

Plano formativo 

ofimático de Galícia. 

Inovação: A Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, graças a seu 

Centro de Trabalho e Formação, em estreita colaboração com o Pôle 

Emploi, conseguiu captar o interesse de 4 sócios produtores. O objetivo: 

impulsionar o trabalho agrícola. 

O Centro de Trabalho e Formação da Chambre d'agriculture, o 

Despacho Interprofesional de Pruneau d’Agen e o Pôle Emploi levaram 

a cabo uma formação entre os dias 17 e 28 do passado mês de 

novembro nas hortas de quatro produtores de Lot-et-Garonne. 

Participaram 18 pessoas desempregadas que obtiveram o diploma que 

lhes permite encontrar um trabalho como prunicultores. Para além 

destas, 70 novas solicitações foram recolhidas para novas formações a 

ter início no ano 2015, sempre na ótica de assegurar os percursos 

profissionais dos desempregados e de responder às necessidades dos 

agricultores em matéria de mão de obra qualificada. 

Esta iniciativa prova a eficácia da cooperação entre os organismos 

agrícolas, agricultores profissionais e organismos financeiros na 

formação dos cidadãos, a fim de equilibrar a oferta e a procura em 

matéria de trabalho agrícola. 

 

Impulsionar o trabalho na agricultura 

 

http://amtega.xunta.es/index.html?__locale=es
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Esta cooperação permite tratar do desenvolvimento da concorrência 

no meio agrícola e rural, pondo em prática ações de formação 

ajustadas às necessidades imediatas e com benefícios para os 

agricultores, os empregados agrícolas e desempregados. 

 

Contacto: Centre de l'emploi et de la Formation 

Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne 

Tél : 05 53 77 83 50 

www.ca47.fr 

 

O Convénio Marco permite partilhar da forma mais eficiente possível os 

sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

imprescindíveis para a prestação de serviços, em especial os da 

Administração Eletrónica, procurando soluções válidas para todos os 

Parceiros aderentes ao Convénio. 

A Entidade Gestora dos sistemas partilhados (redes, equipas e 

programas) é a Diputación de Almería, em conformidade com as 

instruções e serviços aprovados pela Assembleia Geral e a Comissão 

Permanente do Convénio. 

Podem ser Entidades Aderentes todas as Entidades Locais da província 

de Almería que o solicitem, e terão voz e voto na definição dos sistemas 

TIC a partilhar, podendo beneficiar de quaisquer dos serviços do 

Convénio disponíveis. 

Podem ser Entidades Beneficiárias quaisquer associação ou entidade 

da província de Almería sem fins lucrativos que o solicite, beneficiando 

assim da utilização de alguns dos sistemas da rede provincial: gestores 

de site, correio eletrónico, etc. 

A adesão ao Convénio, ou a solicitação para ser beneficiário do 

mesmo, pode-se fazer em qualquer momento desde que o Convénio 

aprove. A solicitação de serviços concretos que possam estar 

disponíveis num dado momento, pode-se realizar durante o período de 

execução dos mesmos. 

Serviços oferecidos: Não se partilham apenas os sistemas, mas também 

as aplicações, pois todas são desenhadas para que possam usadas por 

várias entidades, de maneira que um investimento possa ser 

aproveitado por todos. Da mesma forma, trata-se de fazer realidade o 

princípio de dado único, pelo que todos os sistemas estão 

interconectados, com o objetivo de que a informação não seja 

redundante (sem prejuízo da virtualização e réplicas automáticas para 

garantir a Disponibilidade e Acessibilidade), mantendo o controlo das 

identidades digitais responsáveis pelos dados e de todas as atividades 

sobre os mesmos, a fim de se respeitar o Esquema Nacional de 

Segurança. 

 

 

Boas práticas da Diputación de Almería: 

Convénio Marco para a Implantação e 

Manutenção da Rede Provincial de 

Comunicações e Serviços de 
Teleadministração 

 

[...]permite partilhar da 

forma mais eficiente 

possível os sistemas de 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação, 

imprescindíveis para a 

prestação de serviços, 

em especial os da 

Administração 

Eletrónica. 
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Além dos serviços permanentes, todos os anos são aprovados diversos 

projetos concretos para ajudar os aderentes a obter financiamento 

para: 

• Aquisição de equipamento TIC. 

• Adaptação à Legislação de Proteção de Dados Pessoais. 

• Cumprimento do Esquema Nacional de Segurança. 

Eficiência: Dado que a utilização dos recursos públicos deve fazer-se 

de forma eficiente, o que se pretende com a Rede Provincial é que os 

investimentos que se façam em sistemas TIC sirvam não só à 

Diputación, mas também a todas as Entidades Locais da província 

aderentes, bem como, em alguns casos, às Associações sem fins 

lucrativos que sejam Beneficiárias do mesmo. 

Para além disso, permite também ter recursos humanos capacitados 

que prestem serviço a todos, ao ser o gestor dos sistemas, por todos 

utilizados. 

Mais informação: 

 

http://www.dipalme.org/Servicios/Organizacion/servicios.nsf/serviciosy

materia.xsp?entidad=Diputacion+Provincial+de+Almeria&materia=Te

cnologias+de+la+Informacion+y+las+Comunicaciones 
 

A Diputación Provincial de Huesca realizou diversos cursos online 

orientados para o fomento do emprego verde no mundo rural. Estes 

cursos são gratuitos, realizam-se por teleformação e têm uma 

duração de 30 horas. 

 

O primeiro dos cursos, “Emprego verde em pequenos municípios”, 

despertou um grande interesse e esgotaram-se todas as vagas em 

poucos dias. Este curso realizou-se entre o dia 28 de novembro e 19 

de dezembro  

 

Emprego verde e empreendedorismo 

no meio rural 
 

Analisaram-se as oportunidades de emprego rural em 

atividades respeitosas com o meio ambiente, o 

quadro legal propulsor deste tipo de atividades 

económicas, os instrumentos financeiros existentes 

para o desenvolvimento do emprego verde e o papel 

das entidades locais na sua promoção. No curso 

também se fez uma descrição da situação atual do 

emprego verde nos municípios espanhóis, a sua 

estrutura produtiva, setores implicados, tipos de 

contratação mais habituais, além de identificar 

potenciais projetos empresariais.  

 

No ano de 2015, estão já programados alguns cursos, 

nomeadamente: o curso dedicado a “Ferramentas 

para a procura de emprego no meio rural” a iniciar 

em janeiro; em fevereiro, “Aprendendo a 

empreender”; e, em março, a segunda edição de 

“Emprego verde em pequenos municípios”. 

 

http://www.dipalme.org/Servicios/Organizacion/servicios.nsf/serviciosymateria.xsp?entidad=Diputacion+Provincial+de+Almeria&materia=Tecnologias+de+la+Informacion+y+las+Comunicaciones
http://www.dipalme.org/Servicios/Organizacion/servicios.nsf/serviciosymateria.xsp?entidad=Diputacion+Provincial+de+Almeria&materia=Tecnologias+de+la+Informacion+y+las+Comunicaciones
http://www.dipalme.org/Servicios/Organizacion/servicios.nsf/serviciosymateria.xsp?entidad=Diputacion+Provincial+de+Almeria&materia=Tecnologias+de+la+Informacion+y+las+Comunicaciones
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A Unidade de Iniciativas Europeias desenvolve principalmente 

atividades formativas, informativas e projetos de carácter europeu 

que são de interesse para o território provincial. As atividades a 

desenvolver ao longo do ano estabelecem-se num Plano Anual ao 

que lhe vão somando novas ações em função da procura 

recebida nesta Unidade. 

 

Os principais objetivos consistem na: 

 

- Promoção de uma estrutura técnica provincial de informação, 

assessoria, assistência e resposta a questões sobre políticas e 

programas europeus. 

 

- Facilitação aos cidadãos, entidades e instituições da província de 

Almería o acesso a documentos e publicações, orientando a 

procura para as fontes de informação adequadas. 

 

- Constituição de um canal de difusão da informação das 

Instituições Europeias, oferecendo a possibilidade de transmitir a 

sua vez informação de volta em forma de opinião, sugestão ou 

solicitação da cidadania almeriense. 

 

Quais são as principais redes europeias das quais faz parte a 

Diputación de Almería e que possibilitam sua projeção no território 

da União Europeia? 

 

A Rede Europe Direct, a Rede de Informação Europeia de 

Andaluzia e a Rede de Administrações Locais de segundo nível 

Partenalia, às quais pertence a Diputación de Almería, favorecem 

os objetivos da Unidade de Iniciativas Europeias através do 

trabalho desenvolvido em coordenação com técnicos e entidades 

implicados na responsabilidade de promover uma cidadania 

europeia ativa e, desta forma, impulsionar ações conjuntas que 

potenciam o envolvimento dos cidadãos almerienses na 

construção europeia. 

 

A projeção da província de Almería para além das fronteiras 

provinciais e nacionais, vê-se exponencialmente melhorada desde 

que pertence às referidas redes que impulsionam tanto ações 

generalistas como especializadas em áreas concretas. 

 

Qual seria o maior valor da existência de uma Unidade de 

Iniciativas Europeias na Diputación de Almería? 

 

A União Europeia está a fazer um esforço importante a fim de 

fomentar a participação das administrações locais na construção 

europeia. A constante evolução de suas concorrências fez com 

que as políticas desenvolvidas afetassem cada vez mais os 

cidadãos e, por conseguinte, o mundo local. 

 

 

A projeção da 

província de Almería 

para além das 

fronteiras provinciais e 

nacionais, vê-se 

exponencialmente 

melhorada desde que 

pertence às referidas 

redes. 

Unidade de Iniciativas Europeias da 

Diputación de Almería 
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Congresso de Governo Digital 

Data: 21 a 22 /01/2015 

Lugar: Palacio de Congresos. Fira de Barcelona. 

Mais info: http://web.aoc.cat/governdigital/programa-es/ 

 

Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis com Java e 

Android 

Data: 26/01/2015 

Lugar: Centro de Nuevas Tecnoloxías de Galicia (Santiago de 

Compostela) 

Mais info:  

http://amtega.xunta.es/actualidade/axenda/2014_09_07_aplicacions_m

obiles_java_android.html 

 

Compostweets 2014, Lúdica7 

Data: 19/12/2015 

Lugar: Santiago de Compostela 

Mais info: 

http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2

264&cont=1 

 

Curso de Gestão de Projetos, INAP 

Data: 24/04/2015 – 05/06/2015 

Mais info: 

http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2

256&cont=1 

 

Agenda de eventos 

 

O Projeto PARNET-TIC 2 é cofinanciado pelo programa operativo SUDOE 

e conta com a participação dos seguintes parceiros: 

www.parnettic2.eu 

 

Projeto cofinanciado pelo 

Programa Operativo SUDOE 

da União Europeia: 

 

http://web.aoc.cat/governdigital/programa-es/
http://amtega.xunta.es/actualidade/axenda/2014_09_07_aplicacions_mobiles_java_android.html
http://amtega.xunta.es/actualidade/axenda/2014_09_07_aplicacions_mobiles_java_android.html
http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2264&cont=1
http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2264&cont=1
http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2256&cont=1
http://www.eidolocal.es/portal/biblioteca/FichaBiblioteca.jsp?Element=2256&cont=1

