O CITIDEP está sediado em Lisboa, Portugal, UE, mas
é um Centro internacional aberto a investigadores de
qualquer país do mundo, nas suas Secções nacionais ou
núcleos de investigação multi-nacionais.
Actualmente o CITIDEP conta com cerca de 90
associados, em 10 países, com 3 Secções organizadas
(Portugal, Mexico e USA) e outras em constituição
(França). As Secções partilham os objectivos e estatutos
do CITIDEP, sendo no resto autónomas.
O CITIDEP está particularmente vocacionado para a
investigação aplicada, baseada em equipas
multidisciplinares, nacionais e multinacionais.
Enfrentamos o desafio de articular investigação em
tecnologia e engenharia com investigacão em ciências
sociais e humanas, tendo como fio condutor a
democracia participativa e as tecnologias de
informação; assim como o de articular investigação
cientifica com o apoio concreto à sociedade civil.
Com um perfil próprio de um Centro de Investigação,
no CITIDEP contam-se 22 doutorados, 14 doutorandos,
23 mestres e 3 estudantes de mestrado. Cerca de 70%
dos nossos filiados estão na carreira académica e/ou de
investigação, nomeadamente em pos-graduação ou
como docentes nas seguintes Universidades e Institutos:
Univ. de Lisboa, Univ. Nova de Lisboa, Univ. do Algarve,
Univ.de Aveiro, Univ. de Coimbra, I.P. de Viana do Castelo,
Univ. Lusófona, Univ. Estadual de Londrina - Brasil, Univ. de
S. Paulo, Université de Paris, London School of Economics,
MIT - Massachusetts Institute of Technology, Harvard U.,
Univ. of Massachusetts, Univ. of California, Ohio U., Univ. of
Illinois, Univ. of Colorado, Univ. Autonoma del Estado de
Mexico, Univ. de Guanajuato - Mexico, Colegio Mexiquense.

Reflectindo o nosso objectivo de ligar a investigação ao
apoio concreto à sociedade civil, muitos dos nossos
associados são profissionais com cargos de
responsabilidade tanto no sector privado como no sector
público; contando-se igualmente vários destacados
dirigentes de Organizações Não Governamentais.
Os nossos associados representam um leque diverso de
qualificações, tais como: Ciências Politicas, Planeamento,
Economia, Gestão, Comunicações, Informática, Electrónica,
Matemática, Saúde, Ambiente, Biologia, Serviço Social,
Sociologia, Antropologia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,etc
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Timothy Sieber, PhD Antropologia, coordena o
Projecto sobre Impactes da EXPO'98,
investigando o impacto e percepção pública do
desenvolvimento na zona ribeirinha de Lisboa.

Melvin King, Prof. MIT Emeritus, Planeamento
e Estudos Urbanos, investiga e promove o
Acesso a Tecnologias de Informação em
Comunidades de baixos rendimentos, liderando
o “South End Technology Center”, Boston.

Pedro Ferraz de Abreu, PhD Planeamento,
coordena o Projecto I M S (Intelligent
Multimedia System), desenvolvendo protótipos
e investigando o uso de novas Tecnologias de
Informação na Consulta Técnica e Pública de
Estudos de Impacte Ambiental.

Mark Hasegawa-Johnson, PhD Electrónica,
além de desenvolver a infraestrutura do
CITIDEP na Internet em apoio a projectos,
investiga Reconhecimento de Voz.

Ana Teresa Chinita, MSc. Ambiente, coordena o
painel de peritos no projecto I M S , em
particular na área de Gestão de Residuos.

Antonio Fernandes, Eng. Electrotecnia,
coordena o Projecto de Sistema de Informação
na DRA-LVT, integrando bases de dados e
acesso Internet via rede, e testando Java.

Luis Rionda, PhD Antropologia Politica cocoordena investigação sobre o uso das novas
tecnologias como Internet pela sociedade civil e
asua relação com instituições e governo.

Pedro Borges, Técnico de Informática,
implementa o Acesso Internet aos Dados da
Qualidade do Ar de Lisboa (DRA-LVT),
desenvolvendo tecnologias CGI para gráficos.

Angela Cacciarru, MPhil Economia, investiga
Economia Ambiental, em particular a Análise de
Externalidades, liderando o respectivo grupo de
trabalho do Projecto IMS.

José Portela, PhD Pedagogia em Matemática,
investiga a utilização da Internet como suporte
de Ensino , liderando um Centro de Competência
Nónio em Viana do Castelo (IPVC).

Lucie Laurian , PhD Planeamento, coordena
investigação sobre o uso das Tecnologias de
Informação por Organizações Não
Governamentais (Proj. IT and Grassroots)

João Joanaz de Melo, PhD Ambiente, coordena
investigação na área do Planeamento Ambiental
e Desenvolvimento Sustentável, e a cooperação
institucional CITIDEP-FCT/UNL

Prudencio Mochi, PhD Ciencias Politicas,
coordena a linha de investigação sobre Novas
Tecnologias e Democracia Participativa, e m
particular com vistas a estratégias adequadas nos
paîses em desenvolvimento.

José Manuel Palma , PhD Psicologia, coordena
investigação na área da Psicologia Ambiental,
em particular Percepção de Risco.
Filomena Henriques, Lic. e Pos-Grad. Serviço
Social, faz investigação na área de projectos
educativos e educação para a cidadania,
nomeadamente para o uso da Internet nas
Escolas 1º Ciclo e Jardins de Infancia

Documentos e outras
informações referentes
a estes e outros
Projectos encontramse disponiveis no "web
site" do CITIDEP
http://www.citidep.pt/
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Para a prossecução dos seus fins o CITIDEP propõese:
a) Elaborar e participar em estudos e projectos de
investigação disciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares;
b) Conceder bolsas de investigação, incluindo para
programas de Mestrado e Doutoramento, e albergar e
orientar Bolseiros do Centro ou de outras Instituições;
c) Colaborar com instituições de ensino na inclusão
destas matérias no seu curriculum;
d) Organizar, e colaborar com outras instituições
científicas, na realização de colóquios, congressos e
seminários, a fim de estimular o debate e aprofundar o
conhecimento destas matérias;
e) Promover e colaborar em acções de formação;
f) Constituir centros de documentação, ligados às redes
internacionais de informação digital;
g) Contribuir para a investigação e desenvolvimento de
ferramentas informaticas de apoio à democracia
participativa;
h) Informar e sensibilizar a comunidade cientifica e a
opinião pública, nomeadamente através de publicações
próprias de circulação nacional e internacional, e dos
meios de comunicação social;
i) Prestar serviços que ajudem a promover e incentivar
de algum modo a democracia participativa, ou a
investigação e desenvolvimento com ela relacionada;
j) Promover e colaborar em iniciativas que conduzam à
reforma da legislação neste dominio;
k) Colaborar com Instituições Públicas nacionais e
internacionais, nomeadamente Autarquias, Ministérios,
Assembleia da Republica, Presidência da Republica,
Parlamento Europeu, Nações Unidas;
l) Apoiar cidadãos e grupos de cidadãos em processos
de consulta pública, nomeadamente na avaliação de
Estudos de Impacte Ambiental e Planos Directores.

Direcção do CITIDEP
• Pedro Ferraz de Abreu (Presidente)
• Rui Melo Ponte (Vice-Presidente)
• António Fernandes (Tesoureiro)
• João Joanaz de Melo (Vogal)
• José Carlos Cima Gomes (Vogal)
Conselho Cientifico do CITIDEP
• Timothy Sieber, U. Massachusetts, USA (Chair)
• Ana Coito, UCLA, USA
• Annie Pecastaings, Lyon, France
• Bernard Marchand, U. Paris, France
• Fernanda Veiga de Oliveira, FCT-UNL, Portugal
• João Joanaz de Melo, FCT-UNL, Portugal
• José Cardoso Duarte, INETI, Portugal
• José Manuel Costa Portela, IPVC, Portugal
• José Manuel Palma-Oliveira, FP-UL, Portugal
• Luis Rionda Ramirez, U.Guanajuato, Mexico
• Lucie Laurian, U.Arizona, USA
• Mark Allan Hasegawa-Johnson, U. Illimois, USA
• Melvin King, MIT, USA
• Pedro Ferraz de Abreu, MIT, USA
• Prudencio Mochi, UNAM, Mexico
• Rui Melo Ponte, AER, USA
• Timothy Wutrich, Ohio U., USA

CITIDEP
Centro de Investigação
de Tecnologias de Informação
para uma Democracia Participativa
O CITIDEP é uma instituição cientifica internacional
privada sem fins lucrativos, que tem como principal
objectivo o estudo da democracia participativa, em
particular através da investigação, desenvolvimento e
demonstração de novas tecnologias de informação, dos
seus impactos, e de modelos éticos, sociais, politicos e
de planeamento que promovam mecanismos
participativos na sociedade da informação.

Núcleos e Areas de Investigação do CITIDEP
• Núcleo de Investigação "Areas de Suporte"
• Meta-Investigação
• Análise Matemática, Modelos e Simulação
• Pedagogia, Curricula e Educação Aberta
• Núcleo de Investigação "Areas da Informação"
• Comunicação e Media
• Tecnologias de Informação
• Núcleo de Investigação "Areas Sociais"
• Estruturas Sociais:
-Ideologia, Etica, Economia e Ciências Politicas
• Sociedade e Instituições:
-Planeamento, Legislação e Administração Publica
• Sociedade e as Pessoas:
-Movimentos Sociais, Comunidades e o Individuo

R. Tristão Vaz, 10 -5ºE, 1400 Lisboa, Portugal
citidep@netcabo.pt • http://www.citidep.pt/

