FACULDADE DE
CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA
Considerando o empenho da Fundação Jorge Álvares em estimular o diálogo
multicultural na comunidade e fomentar o conhecimento de Macau, da sua história, da
sua realidade presente e da sua projeção futura;
Considerando as grandes potencialidades oferecidas pelos recursos digitais na difusão
do conhecimento, no intercâmbio cultural e na comunicação educativa;
Considerando o impacto dos recursos digitais no acesso de crianças e jovens ao
conhecimento, bem como no desenvolvimento da leitura e da escrita;
Considerando a competência científica e técnica do CITI – Centro de Investigação para
as Tecnologias Interativas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade
Nova de Lisboa na realização de iniciativas cuja gestão assenta em redes digitais de
comunicação;
Considerando a comprovada experiência do CITI na conceção e produção de recursos
digitais visando difusão do conhecimento e a promoção da leitura e da escrita junto de
crianças e jovens;
Considerando, ainda, o apoio, empenho e disponibilidade manifestados pela Escola
Portuguesa de Macau para colaborar com a criação da Biblioteca Digital Fundação Jorge
Álvares, designadamente no que se refere à inclusão na mesma dos conteúdos dos seus
manuais de História da China e de Macau;
A Fundação Jorge Álvares e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa decidiram, através de um Protocolo de Cooperação Científica e Técnica,
definir os termos do acordo celebrado para assegurar o estudo e a produção, pelo CITI
– Centro de Investigação para as Tecnologias Interativas, da Biblioteca Digital Fundação
Jorge Álvares.
Nos termos do Protocolo cabe à Fundação Jorge Álvares, designadamente: analisar e
aprovar a estrutura da Biblioteca Digital, proposta pelo CITI; definir o público-alvo e as
temáticas dos livros digitais, a incluir na Biblioteca tomando como base a informação

disponível em obras publicadas pela Escola Portuguesa de Macau, nomeadamente História de Macau – Estudo do Meio e História de Macau e da China; avaliar o trabalho
resultante do presente protocolo e, tendo em conta os resultados, definir futuras linhas
de colaboração; e assegurar o financiamento integral da iniciativa.
Cabe à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
através do CITI, designadamente: definir a estrutura da Biblioteca Digital e colocá-la à
aprovação da Fundação Jorge Álvares; apresentar as temáticas de seis livros digitais, a
incluir na Biblioteca nos anos de 2013, tomando como base a informação disponível em
obras publicadas pela Escola Portuguesa de Macau, nomeadamente - História de Macau
– Estudo do Meio e História de Macau e da China, tendo em conta o público-alvo
definido; conferir com os responsáveis pela Escola Portuguesa de Macau a pertinência
dos livros digitais e das iniciativas que lhes serão associadas, para o conhecimento da
cultura de Macau e da China, para o reforço do ensino da história, para o intercâmbio
de saberes e para o diálogo multicultural; assegurar o seu alojamento e manutenção da
Biblioteca de Livros Digitais, durante os anos de 2013 e 2014; e avaliar o trabalho
resultante do presente protocolo e, tendo em conta os resultados, definir futuras linhas
de colaboração.
O Protocolo foi assinado no dia 10 de Maio de 2013 pelo Presidente da Fundação Jorge
Álvares, Eng.º Carlos Melancia e pelo Director da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor João Sáágua.
A 28 de Fevereiro de 2014, numa Adenda ao Protocolo foi acordada a produção de mais
dez livros digitais a incluir na Biblioteca no ano de 2014, tomando como base a
informação disponível na obra publicada pela Escola Portuguesa de Macau,
nomeadamente – História de Macau e da China – 3.º ciclo.
Site: www.citi.pt

