DESIGNAÇÃO DA SMART TALK
A Escola Inclusiva – Novos modelos de colaboração para o desenvolvimento de projetos em parceria

O PROJETO ESCOLA INCLUSIVA
Nasceu em 2016 com três objetivos fundamentais: promover a responsabilidade social (RS) nos alunos, auxiliar as
instituições de prestação de serviços de índole social à comunidade, que operam na região, na resolução de
problemas identificados e melhorar os processos internos do IPVC para caminhar para uma escola inclusiva.

EXEMPLO DE ALGUNS PROJETOS

Número de projetos de RS

• Criação de uma plataforma para gestão de utentes semabrigo
• Reabilitação de edifícios que albergam os serviços das
instituições parceiras nos projetos
• Planeamento de parque infantil
• Criação de uma plataforma de integração interinstitucional para resolução de casos sociais
• Criação de uma aplicação com o Exército Português para
utilização de informação geoespacial no apoio militar de
emergência
• Criação de aplicação móvel para auxiliar cegos e
amblíopes na utilização de transportes públicos
• Criação de um identificador de embalagens para pessoas
cegas e amblíopes
• Criação de jogos inclusivos
• Iniciativas de promoção de turismo acessível e
atividades com idosos.
• Criação de uma linha de merchandising vendável

QUESTÃO DE REFLEXÃO NA SMART TALK
Empresas e Personalidades Externas ao IPVC:
Como avaliam o interesse de apoiar estes projetos? De que forma pode esse apoio concretizar-se? Pode uma
plataforma de crowdfunding assumir-se como uma forma de aproximar as empresas do projeto escola inclusiva?
Em que medida os projetos apoiados podem potenciar o modelo de negócio das empresas que os patrocinam?
Projetos de índole social: custo ou benefício para as empresas?
Docentes e alunos do IPVC:
De que forma a contribuição das empresas pode ser relevante para desenvolver projetos que respondam melhor
às necessidades da comunidade? Que tipo de auxílio concreto pode ser necessário nos projetos? Qual o papel da
academia na intervenção social?
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