Bragança – Cidade Digital
Projecto Rede Digital Comunitária
telefone: 273 303074

fax: 273 313051

e-mail: rdc@bcd.pt

COMUNICADO DE IMPRENSA 1/2001
Aberto concurso para a concessão de exploração do portal bcd.pt
O projecto Rede Digital Comunitária, uma das acções desenvolvidas pelo Instituto Politécnico de
Bragança no âmbito do programa Bragança Cidade Digital, lançou o concurso para a concessão da
exploração do portal http://www.bcd.pt.
A par da instalação de uma rede metropolitana sem fios, em operação desde Abril de 2000, o portal
representa outra das vertentes do projecto Rede Digital Comunitária.
Com efeito, reflexo da desertificação humana que afecta Trás-os-Montes, o panorama on-line da
região é relativamente escasso em conteúdos. Na maior parte dos casos, a informação
disponibilizada é reduzida e apresentada de forma pouco atractiva. Este cenário contrasta,
sobremaneira, com a riqueza do património histórico e cultural da região, nitidamente subexplorada em termos económico. Procurando ir ao encontro destas preocupações, o projecto Rede
Digital Comunitária, desenvolveu o núcleo de um portal regional, acessível em http://www.bcd.pt .
Pretende-se agora dinamizar o Portal, tirando partido de todas as suas funcionalidades, bem como
dos seus mecanismos automáticos de gestão e manutenção, disponibilizando não só os serviços e
conteúdos já existentes como ainda promovendo a sua criação, mas numa perspectiva comercial de
exploração, com especial incidência sobre a comunidade local e regional (entendida no contexto da
região de Trás-os-Montes e Alto Douro).
O alvo do concurso são, em primeira instância, empresas do ramo das Tecnologias de Informação e
Comunicações (TICs), preferencialmente ligadas à produção de conteúdos, bem como empresas do
ramo da Comunicação Social que queiram expandir as suas competências na publicação electrónica
de informação. São bem-vindas parcerias entre empresas de ambos os ramos.
O prazo para a entrega de propostas termina no dia 16 de Abril de 2001.
Os candidatos poderão solicitar os esclarecimentos que julguem necessários, dentro dos prazos
legais para o concurso, através de comunicação escrita dirigida aos coordenadores do projecto Rede
Digital Comunitária, preferencialmente por correio electrónico, através do endereço rdc@bcd.pt .
A versão on-line do caderno de encargos encontra-se disponível em http://www.bragancadigital.pt/caderno-encargos-portal.pdf .
Informação mais detalhada sobre a natureza e a evolução do projecto Rede Digital Comunitária
pode ser encontrada no seu sítio da Internet, em http://rdc.bcd.pt, onde se disponibiliza também a
versão on-line deste comunicado de imprensa.
Bragança, 30 de Março de 2001,
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