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OPEN INNOVATION
Encontra sua App no Marketplace do M-Inclusion!
A loja de aplicações do M-Inclusion foi
criado para gerar oportunidades de
negócios no setor de tecnologia móvel,
criando conexão para desenvolvedores,
europeus e latinoamericanos, que podem
ter suas aplicações no portal virtual, e os
usuários podem pesquisar e baixar os
aplicativos móveis que melhor atendam às
suas necessidades para a inclusão.
Con com o objetivo de aprofundar as
necessidades dos usuários e oferecer
soluções móveis que
melhor atendam a
essas necessidades,
destinamos o selo de
qualidade
“MInclusion Certified”.

As aplicações destacadas com este
distitivo são as soluções móveis que
oferecem excepcional qualidade e agregam
valor para o usuário final que pode fazer
download e uso. Para garantir maior rigor
e independência na certificação dessas
aplicações,
se
estabeleceu
uma

metodologia que inclui o trabalho do
consórcio de M-inclusion e a experiência
daqueles trazem para os participantes do
projeto colaborangurpos de pessoas que
tenham interesse e podem colaborar.
Esta metodologia é definida em duas fases
seqüenciais, onde o aplicativo é
previamente avaliados pelos membros do
consórcio, segundo critérios de qualidade,
como o feedback do usuário, o nível do
desenvolvedor,
reconhecimento
de
cobertura das necessidades dos usuários e
do preço da aplicação. Depois que o
aplicativo passou o primeiro filtro com uma
classificação mínima de 4,5 pontos de 5, é
enviado para as diferentes partes
interessadas que avaliá-lo na prática em
categorias tais como acessibilidade,
usabilidade e valor acrescentado, exigindo
uma classificação de 4,75 de 5 para passar
esse filtro. Somente quando uma aplicação
superior a dois filtros de qualidade é
concedido o rótulo de "Certified MInclusion", garantindo o máximo de
benefício para o usuário.

M-Inclusion apoia Ideias
Inovadoras!
Acabamos de lançar um concurso para
apoiar ideias inovadoras
no M-Inclusion
Tem
alguma
ideia
innovadora na área de
Tecnologia Móvil TICs?
M-Inclusion oferece a oportunidade de
compartilhar sua idéia com a comunidade
M-Inclusion para encontrar parceiros e
investidores para o seu projeto, seja
através de nosso site e através de redes
sociais. Você também pode identificar
fontes de financiamento para a sua ideia
em nosso banco de dados.
Finalmente, se a sua idéia é um projeto
potencial de P & D da ajuda internacional
pode receber profissional sobre o regime
de financiamento mais adequado e
recomendações sobre a abordagem do
projecto para maximizar as chances de
alcançar seus objetivos.
Mais Info: http://www.m-inclusion.eu/content/shareproject-ideas
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TIC para uma vida melhor
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M-Inclusão participou da oficina: "As TIC para
uma vida melhor: aumentar o bem-estar social
na Europa, na América Latina e no Caribe",
realizada em Bruxelas em 15 de abril. O
workshop foi organizado pela iniciativa da UEALC apoiado pelo Projeto das Américas e dirigiu
quatro questões relacionadas com as TIC para
os desafios sociais: e-Inclusion, e-saúde, Living
Labs e Cidades Inteligentes. M-Inclusion foi
apresentados os destaques do projeto e as
principais conclusões dos usuários finais e



As discussões iniciais para reunir
plataformas de tecnologia de rede na

Chegam os eventos

América Latina em torno de áreas
específicas, tais como e-saúde, e-inclusion,

M-Inclusion do Perú e Italia

acessibilidade ou cidades inteligentes.
Discussões iniciais sobre a possibilidade de
estabelecer uma chamada conjunta TIC UEALC.



Oportunidades "Financiamento Open"
(Financiamento Aberto) para projetos de
TIC aplicada à saúde e bem-estar na região
da ALC.

desenvolvedores que estão envolvidos no
desenvolvimento do roteiro M-Inclusion.
Econet, representando M-Inclusion também
convidou os participantes para o concurso
Apps4Change 2013 e o II Open Forum
Internacional de tecnologias móveis e inclusão
social a ser realizada em janeiro de 2014 no
Brasil. Durante o workshop, as acções conjuntas
específicos seguintes foram discutidos


Rede de Living Labs na América Latina e no
Caribe. A rede reúne todos os Living Labs na
região da LAC e visa a partilha de boas



práticas e experiências.
Elaboração de Termos de Referência para o
mapa atual eo estado observador da arte da
cooperação UE-ALC em matéria de TIC:
Projeto Américas, M-inclusão, etc.
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O projeto AMERICAS é uma inciativa do
FP7 relacionada com M-Inclusion com o
objetivo de apoiar o diálogo político
sustentável das TIC para promover a
cooperação entre os EUA e a América
Latina TIC projetos de P & D.

ITALIA – Em 18 de julho, das 15h00 às 17:00
(CET) será realizada webinar "Oportunidades
em aplicações móveis para a Inclusão Social: a
comunidade M-Inclusion e o desafio
Apps4Change 2", organizado e moderado pela
Inovação Engenharia (innen). O objetivo deste
evento é apresentar o potencial da plataforma
M-Inclusion e serviços para PME e
desenvolvedores as oportunidades para a
inovação social italiana e europeia através de
m-Inclusion.
PERU Em 19 de julho será realizado na
Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH), em Lima (Peru) evento M-Inclusion
nacionais "Telefones celularess para a inclusão
social", em sessão da tarde das 14:00 h às
18:00 h (horário de local). Este evento destinase a organizações e associações que
representam os "usuários finais" e será
dividido em duas sessões, uma sessão de
oradores da conferência discursos individuais,
da Universidade de Washington e do
Ministério da Saúde do Peru, e uma sessão de
trabalho sobre as contribuições de móveis de
inclusão social aberto a todos os participantes
e moderado por UPCH.

Próximos eventos nacionais:
Brasil (Sept2013) y Colombia (Oct2013)
Más información: www.m-inclusion.eu

Apps4Change…
participa!
Acabaram de lançar a segunda edição do
Apps4Change!
Imaginar e projetos e implementa uma idéia com
ele aplicação 100% funcional que ajuda a
integração social e a autonomia pessoal de um
dos seguintes grupos:
 Pessoas com deficiência física



Pacientes com doenças crônicas
Pessoas em condições de baixa renda



Populações em áreas isoladas

Quando?
Data de entrega: 31/10/2013

Como?
http://www.campuslabs.com/webapp/reto/ver/apps4change

Premio
Viagem com todos los gastos pagos ao Campus
Party de São Paulo (Brasil) que se celebrará em
janeiro 2014 (inclui entrada ao evento).
Promoção e difusão da solução vencedora
através M-Inclusion.

