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Esta informação destina-se a
• Instituições sem fins lucrativos que atuam na área da solidariedade social, nomeadamente Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Fundações, Cooperativas e Associações de Desenvolvimento.

Quais os objetivos e princípios
Com o objetivo de contribuir para a criação de uma sociedade de informação inclusiva, o Instituto da Segurança Social, estabeleceu um contratoprograma com o Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, denominado "Clique Solidário".
Entre os anos 2003 e 2007, foram atribuídos financiamentos a instituições sem fins lucrativos que atuam na área da solidariedade social, com
vista à aquisição de equipamento e instalação de um espaço Internet para o desenvolvimento de ações de natureza formativa e certificação de
competências básicas em tecnologias de informação.

Objetivos
O Clique Solidário tinha como objetivos:
• Promover o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação de públicos desfavorecidos;
•Favorecer a introdução das novas tecnologias de informação na generalidade das Instituições de Solidariedade, melhorando a sua gestão
global;
•Criar uma "rede" entre instituições que permitisse a troca permanente de informação e de conhecimento;
•Contribuir para o desenvolvimento da sociedade de informação e para o combate à infoexclusão;
•Atuar numa perspetiva antecipatória para contornar os riscos de exclusão e melhorar a coesão.

Princípios
O desenvolvimento da sociedade de informação e o combate à infoexclusão constituem uma prioridade nacional na modernização de Portugal,
para a qual o Programa Clique Solidário pretendeu contribuir, ao fomentar a generalização do acesso aos modernos meios de informação e de
transmissão do conhecimento e a massificação das novas tecnologias.

O que fazer para aceder
Candidaturas
O Programa Clique Solidário encontra-se encerrado.

Resultados
Os resultados para consulta estão disponíveis nos Relatórios Anuais de 2006, 2007 e no Relatório Final do Programa Clique Solidário.
Pode consultar estas publicações na coluna lateral direita, associada a esta página.
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