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TRÊS REUNIÕES DE TRABALHO CONCLUÍDAS! 

 
 
Os parceiros MEMEX organizaram três reuniões de trabalho nas cidades-piloto ao longo do final de 2021 
e início de 2022: em Lisboa (6 de dezembro de 2021), Barcelona (17 de dezembro de 2021) e em Paris (24 
de Janeiro de 2021). O objetivo destes encontros foi disseminar os primeiros resultados do projeto aos 
sectores sociais e culturais locais, assim como às organizações públicas e representativas das redes 
europeias, nomeadamente: a tecnologia de ponta do protótipo da App, os primeiros resultados das 
atividades dos pilotos (principais desafios e dificuldades), as primeiras observações e recomendações. 
  
Primeiramente os eventos consistiram numa apresentação que incluiu a visão geral do projeto pelo 
Instituto Italiano de Tecnologia (IIT), o objetivo da metodologia de Storytelling digital pelo Centro Europeu 
para a Organização e Gestão Cultural (ECCOM), uma apresentação das atividades dos pilotos (pela Mapa 
da das Ideias, Interarts, Dédale e a Associação Michael Culture) e uma visão geral do desenvolvimento da 
App pela Ernst & Young Itália (EY). 
  
À apresentação interativa seguiu-se a experimentação do protótipo da App pelos participantes. Seguindo 
um protocolo desenvolvido pela EY, os participantes puderam ver as histórias criadas até ao momento 
nos workshops de storytelling digital e explorá-las tanto em modo “convidado” como em estatuto de 
“autor” com o apoio e esclarecimentos dos parceiros do projeto. 
 
Com uma média de 35 participantes por evento, estas reuniões também foram uma oportunidade para 
os parceiros reunirem opiniões externas com respeito aos primeiros resultados e dúvidas quanto aos 
próximos passos do projeto, que incidiram sobre: o desenvolvimento tecnológico do protótipo da App, as 
experiências-teste da mesma, as atividades de desenvolvimento de capacidades, a exposição final 
agendada para o outono de 2022, incluindo uma mesa-redonda de normas europeias. 
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O projeto MEMEX é coordenado pelo Instituto Italiano de Tecnologia (Itália). O consórcio é formado por: 
Ca’ Foscari University de Veneza (Itália), EY (Itália), ECCOM (Itália), CNRS – Centre National de Recherche 
Scientifique (França), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Michael Culture Association 
(Bélgica), Dédale (França), Interarts (Espanha), Noho (Irlanda), Mapa das Ideias (Portugal).  
Links úteis:  

• Video about the project   
• Video playlist about MEMEX Pilots  
• Video playlist about the first stories created in MEMEX app:   
• MEMEX Policy Briefs  
• Website   

 
MEMEX nas redes sociais:   
@MemexProject  

Contactos: contact@memexproject.eu  
  
 
 

Este projeto recebeu fundos da União Europeia – Horizonte 2020, um programa de 
investigação e inovação sob o acordo de subvenção N° 870743. As opiniões e pareceres 
expressos neste documento são da inteira responsabilidade do autor e não refletem 
necessariamente as da Comissão Europeia. 

 

https://youtu.be/megLcsf6BNg
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB-3glF6ETUlYi1xZZ2G3F8n
https://memexproject.eu/en/resources/policy-briefs
https://memexproject.eu/en/

