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COMUNICADO DE IMPRENSA 2/2001
Assinatura do contrato de explorac ao do portal http://www.bcd.pt
O projecto Rede Digital Comunita ria, uma das accoes desenvolvidas pelo Instituto
Polite cnico de Braganca no ˆmbito do programa Braganca Cidade Digital, lancou
em 30 de Marco deste ano um concurso pu blico para a exploracà o do portal
http://www.bcd.pt.
Este processo culminou, no passado dia 15 de Outubro, com a assinatura do contrato
de exploracà o do portal entre o Instituto Polite cnico de Braganca e o Grupo Norte
Ra dio e Televisà o.
A entrega do portal ` exploracà o privada representa um passo importante na
continuidade de um projecto inicialmente subsidiado e desenvolvido em ambiente
acade mico e que transita agora para o mundo empresarial. Esta transicà o contribui,
ao mesmo tempo, para a dinamizacà o local do sector de producà o de conteu dos e
consequente criacà o de novos postos de trabalho.
Apostando num design mais leve e atractivo, a nova versà o do portal
http://www.bcd.pt consolida os principais servicos inicialmente desenvolvidos
(notıcias regionais, base de dados de ligacoes Web regionais e correio electr“nico
gratuito) e oferece ainda outros, entre os quais se destaca, para ja , a possibilidade de
acesso WAP via telem“vel, f“runs de discussà o moderados, agenda cultural e
informacà o turıstica.
O portal http://www.bcd.pt ira estar em foco no semina rio ”Das Cidades e Regioes
Digitais ao Portugal Digital„, evento a realizar em Aveiro, nos pr“ximos dias 29 e
30 de Outubro, pelo Programa Operacional Sociedade da Informacà o (POSI).
Informacà o mais detalhada sobre a natureza e a evolucà o do projecto Rede Digital
Comunita ria pode ser encontrada no seu sıtio da Internet, em http://rdc.bcd.pt, onde
se disponibiliza tambe m a versà o em formato electr“nico deste comunicado.
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