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María José Cantarino, Gerente de Projeto do MInclusion recebe o prêmio

OPEN INNOVATION
O Segundo Fórum Aberto M-Inclusion já está
aqui
o

O 2 Fórum Aberto Internacional terá lugar na
edição Campus Party Brasil 2014 que
acontecerá de 31 de janeiro até 01 de fevereiro
em São Paulo. As atividades que estão sendo
organizadas na segunda edição do Fórum
Aberto Internacional são:
Apps Showroom
31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2014, das
10:00 às 17:00
CA Campus Party e o M-Inclusion convidam
todos “campuseiros”, desenvolvedores e não
desenvolvedores, para visitor a Open Zone e
conhecer nosso showroom de desenvolvimento
de soluções mobile. Nesta area você terá
oportunidade de explorar diferentes aplicações
especialmente criadas para os grupos
trabalhados pelo M-Inclusion: pessoas com
desabilidades, pacientes crônicos e pessoas de
baixa renda e pessoas que moram em áreas
isoladas.
Stakeholders’ Workshop
31 de Janeiro de 2014 às 10:00
Projetado para apresentar os resultados
pruncipais, conclusões e serviços do Projeto MInclusion para potenciais agentes beneficiários;
nós queremos saber sua opinião e comentários!

Conferência: M-Inclusion – Soluções Acessíveis
Mobile com foco em integração social

31 de Janeiro, 2014 às 17:00
Nesta conferência interativa todos os principais
resultados do projeto M-Inclusion serão
apresentados; e as melhores práticas e casos de
sucesso das soluções mobile no campo de
inclusão social;
Elevator Pitch
01 de fevreiro, 10:30 am
O objetivo deste pitch é procurar novos
produtos e serviços que possam tornar-se
oportunidades de negócio relevantes para a
Telefonica. Você terá que mostrar em um
tempo curto o interesse que seus produtos e
serviços terão para a Telefonica. Um time de
especialistas receberá estas informações e fará
análise de cada solução, comentando cada
aplicação separadamente. Você pode submeter
suas ideias aqui!

Inscrição:
http://www.m-inclusion.eu/node/add/open-forum-registration

Mais informações:

http://www.campus-party.com.br/2014/m-inclusion.html

M-Inclusion premiado na
4a edição do
Premios Corresponsables
M-Inclusion, a plataforma mobile pioneira para
a Europa e América Latina recebeu um dos
prêmios na IV Premios Corresponsables. O
prêmio,
impulsionado
pela
Fundación
Corresponsables, caracteriza-se por ser a
iniciativa mais inovadora e sustentável no
campo de Responsabilidade Social. Estes
prémios têm distinguido 19 iniciativas e 26
finalistas em seis categorias.
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 28
de Novembro em Madri com um public de 175
pessoas e foi transmitida via streaming. María
José Cantarino, coordenadora do projeto MInclusion, recebeu o prêmio e também
agradeceu o trabalho de todos os parceiro do
projeto. Ela enfatizou como o M-Inclulsion tem
se esforçado em melhorar as condições dos
grupos alvo do M-Inclusion: “Nós podemos
contribuir com a melhoria da sociedade e
qualidade de vida das pessoas que estão em
risco de exclusão através da tecnologia”.
Mais informações:
http://www.m-inclusion.eu/news/m-inclusion-recibeuno-de-los-iv-premios-corresponsables
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Roadmap

Traga IDEAS,
Receba Financiamento!
Se você tem uma IDEIA sobre projetos de

receba as vantagens das oportunidades que o
M-Inclusion oferece com seus SERVIÇOS

A Comissão Européia em 11 de Dezembro
de 2013 apresentou as primeiras chamadas
para projetos da Horizon 2020, o programa
de pesquisa e inovação da União Européia
de 80 bilhões de euros.

ABERTOS DE INOVAÇÃO:
•

Visibilidade no ambiente de inovação social
(utilizando a nossa rede de parceiros –
Telefonica, Nokia ou Campus Party).

•
•

•

Você tem uma ideia social inovadora?

Acessar a comunidade de mais de 600
empresas representando os usuários finais.

Você gostaria de saber os tópicos da
Horizon 2020 que mais se adequam para
suas ideias?

Promoção através das redes sociais com um
potencial de mais de 100.000 impactos
potenciais.
Disseminação

M-Inclusion

Não perca a oportunidade
HORIZON 2020!

P&D&I, negócios ou aplicativos baseados em
tecnologias móveis COMPARTILHE-O e

Você precisa de parceiros internacionais?
específica

para

ideias

M-Inclusion pode lhe ajudar de graçar!
Basta enviar algumas dicas sobre sua ideia
no site do M-Inclusion e nós entraremos em
contato com você

relevantes dentro da Campus Party Brazil (e
outras).
•

Visibilidade para potenciais investidores e
gestores de programas de aceleração.

•

Acesso à avaliações gratuitas de ideias para
encontrar fundos e parceiros (somente para
projetos de colaboração de P&D& para
participar de programas internacionais tais
como o Iberoeka ou Horizon 2020)

Acesse o serviço
http://www.m-inclusion.eu/content/share-project-ideas

MicroHealth, vencedor
do Apps4Change!

•

•
Javier Gonzalo da Espanha ganhou com seu app
•
MicroHealth, o Apps4change 2, uma competição
de apps para inclusão social lançada pelo MInclusion em 2013. O vencedor foi convidado para •
parcipar da Campus Party Brazil, que acontecerá
em São Paulo entre os dias 31 de janeiro e 1 de •
fevereiro de 2014. Mais de 200 “campuseiros” de
10 nacionalidades participaram deste desafio com
100% das aplicações para ajudar na integração
social e autonomia pessoal. Nós queremos fazer
uma menção especial dos sete finalistas da
cometiçã:
•

Amirton Chagas (Brazil) com Prodeaf

•

Javier Gramajo (Chile) com SQMOS Firs Table
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M-Inclusion Road Map é um guia detalhado
contendo: as necessidades de identificar
usuários finais (de uma perspectiva geral e de
uma perspectiva mais particular, levando em
consideração os stakeholders envolvidos),
soluções tecnológicas apropriadas para este
propósito, lacunas encontradas, tendencias
tecnológicas
emergentes
e
ações
recomendadas para atingir os objetivos da
inclusão social nos campos da saúde,
educação, economia e mobilidade, a partir da
perspectiva demográfica da América Latina.
Deveria também incluir o impacto que estas
tendências
terão
nos
stakeholders
identificados.
Este Road Map final tem como objetivo ser um
dos outputs mais importantes do projeto MInclusion e aspira ser um ponto de referência
para guiar todos os atores envolvidos nas
tecnologias para inclusão social e estabelecer
uma rede de contatos entre os stakeholders.
O Road Map M-Inclusion estará presente e
estará em discussão durante o Workshop dos
o
Stakeholders
no
2
Fórum
Aberto
Internacional, no dia 31 de janeiro na Campus
Party Brasil.

•

Rodrigo Reyes e Ana Pantelic (Colômbia) com
Colombia LISTA

Sobre MicroHealth

Javier Fernández (Chile) com VIH Chile.
Juan José Junquera Bilbao (Espanha) com
Esaccesible
Klimaszewski Szymon (Polônia) com My Heart
Meritxell Molina e Jordi Llonch (Espanha)
com Picto Conection

Javier Gonzalo, MicroHealth desenvolvedor

Este aplicativo, que dá nome ao startup cofundada por Javier Gonzalo, permite que os
pacientes e pais de crianças com hemofilia ou
outras
coagulopatias
congênitas,
para
monitorar o progresso do tratamento em
tempo real e compartilhar evidências e achados
clínicos relevantes com os cuidados de saúde
selecionado profissional responsável. É uma
maneira nova, rápida e fácil, para se comunicar
tanto com os profissionais e com o resto da
comunidade que sofrem desta doença crônica.
Mais informações: www.microhealth.org

