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Press release 
 

PROJETO MADEIRENSE DE APOIO AOS DESEMPREGADOS É DISTINGUIDO PELA ONU 

… e está nomeado para os prémios WSIS 2017! 

 

O projeto “REviver na Rede”, um espaço online para apoio à utilização do Facebook por 
desempregados na Madeira, foi recentemente considerado como uma boa prática pelas 
Nações Unidas e referenciado como uma proposta válida para ser aplicada noutros 
países/regiões. 

Esta iniciativa, liderada pela International Telecommunication Union (ITU), a agência das 
Nações Unidas para as Tecnologias da Informação e Comunicação com sede na Suíça, 
pretende partilhar projetos que possam ser facilmente replicados para capacitar as 
comunidades a nível local a enfrentar os novos desafios da Sociedade da Informação aos 
níveis nacional, regional e internacional. O objetivo é construir uma Sociedade da 
Informação inclusiva, colocar o potencial do conhecimento e das Tecnologias da 
Informação e Comunicação ao serviço do desenvolvimento das comunidades e 
promover a utilização da informação e do conhecimento como facilitadores de um 
desenvolvimento sustentável. 

Associado a esta iniciativa, o projeto “REviver na Rede” também foi nomeado para os 
prémios WSIS 2017, promovidos pela World Summit on the Information Society Forum 
(WSIS), conferência que decorre anualmente em Genebra (Suíça) e coordenada por 
várias organizações relacionadas com as Nações Unidas, como a ITU, UNESCO, UNCTAD 
e UNDP. Estão em concurso projetos realizados por governos, universidades, empresas, 
sociedade civil e outras organizações de todo o mundo, como forma de partilhar boas 
práticas com impacto significativo na promoção da sociedade de informação, a nível 
local, regional ou global. 

“REviver na Rede | reBIRTH on the interNET” é o único projeto português em concurso 
(e um dos poucos europeus), estando nomeado na categoria 11 “E-employment” (E-
emprego) e visando as metas1 orientadoras do WSIS para a referida temática. 

As votações podem ser efetuadas até 30 de abril através do endereço 
https://goo.gl/Z3pRaQ, onde são disponibilizadas orientações facilitadoras. 

O projeto pretende ser um apoio à utilização das redes sociais, focando o caso do 
Facebook, para promover a socialização, a integração social dos desempregados e 
reforçar as novas formas de procura ativa de emprego, através do Facebook. Neste 
sentido tem um forte âmbito pedagógico, social e solidário, numa lógica de 
empreendedorismo social. Constitui-se como um modelo de integração social e 
desenvolvimento pessoal, possível de ser replicado a outras realidades locais, quer 
nacionais como internacionais.  

                                                           
1 “Garantir uma educação inclusiva/equitativa de qualidade e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos”; “Promover um crescimento económico inclusivo e 
sustentável, emprego e trabalho digno para todos”. 
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No âmbito académico integra o Mestrado em Pedagogia do Elearning da Universidade 
Aberta, sendo desenvolvido por João Pinto sob a orientação da professora doutora 
Teresa Cardoso. Após um ano de investigação e outro de aplicação prática na Região da 
Madeira, os espaços online do projeto, um website (www.revivernarede.blogspot.pt), 
uma página e um grupo no Facebook, já envolvem cerca de 40.000 pessoas.   

A sua concretização tornou evidente que o Facebook, enquanto rede de social online, 
tem potencialidades e é uma ferramenta válida para a integração, socialização e procura 
ativa de emprego, ajudando a melhorar a empregabilidade do indivíduo no contexto da 
sua região/comunidade. 

 

Informações adicionais: 

Sobre o projeto: 

• Link para o vídeo de apresentação do projeto: https://youtu.be/VYf632PnOLQ  

• Website do projeto:  www.revivernarede.blogspot.pt  

• Página no Facebook: www.facebook.com/revivernarede  

• Grupo no Facebook: www.facebook.com/groups/grupo.revivernarede   

Sobre o contexto académico:  

• Mestrado em Pedagogia do Elearning: https://mpel.wordpress.com  

• Laboratório de Educação a Distância e eLearning: http://lead.uab.pt  

• Universidade Aberta: www.uab.pt  

Para mais informações contactar: 

• João Pinto  

• Telemóvel:  967077807 

• Email: joaoppinto@gmail.com  

 

Data: 20-04-2017 

João Pinto 

http://www.revivernarede.blogspot.pt/
file:///C:/Users/tcardoso/Desktop/JPinto/revivernarede@gmail.com
http://www.facebook.com/revivernarede
http://www.facebook.com/groups/grupo.revivernarede
https://mpel.wordpress.com/
http://www.uab.pt/
http://www.uab.pt/
http://www.facebook.com/revivernarede/
http://www.facebook.com/teresa.cardoso.9693
http://www.revivernarede.blogspot.pt/
https://youtu.be/VYf632PnOLQ
http://www.revivernarede.blogspot.pt/
http://www.facebook.com/revivernarede
http://www.facebook.com/groups/grupo.revivernarede
https://mpel.wordpress.com/
http://lead.uab.pt/
http://www.uab.pt/

