Propostas de Cultura Digital para Duque de Caxias
A cidade de Duque de Caxias uma das maiores economias do estado, não consegue alcançar níveis
satisfatórios de desenvolvimento para a sua população. O município vem ocupando as últimas
colocações em diversos índices que medem a qualidade de vida para seu povo.
No campo da inclusão digital, transparência e e-gov, a cidade não apresenta projetos inovadores e
que possibilitem a participação do cidadão nas políticas públicas.

PROPOSTAS
1 – Integração de projetos
As políticas públicas do governo federal (pontos de cultura, mídia livre, telecentros…) e os do
governo estadual (Baixada Digital, UERJ, Cederj e Faetec…) precisam se integrar através de
programas da prefeitura. Uma política de Governo Eletrônico (e-Gov) é feita a partir da articulação
de diversos projetos de todas as esferas de governo
2 – Mídia-educação / Educomunicação
Educar para, com e através das mídias, permitindo: visão crítica dos meios de comunicação,
produção de conteúdos e utilização de tecnologia no ambiente escolar.
3 – Casa de Cultura Digital (incubadora de projetos)
Estabelecer um local de “coworking” (escritório coletivo) para abrigar os projetos de cultura e
tecnologia da cidade. A incubadora também seria o espaço para cursos e experimentações.
4 – Colaboração
Participar de ferramentas livres de compartilhamento de conhecimento como Wikipédia e
Radiotube, possibilitando o reaproveitamento de material pela sociedade.
5 – Participação do cidadão
Criar o Prefeito Digital, espaço em que o cidadão possa opinar sobre os programas e ações da
prefeitura com um canal interativo.
6 – Software Livre
Intensificar o uso de softwares de código aberto, como o LineDuc. Promover novos programas em
parceria com universidades e compartilhar as ferramentas no portal do Software Público Brasileiro.
7 – Internet é direito de todos
Criar o projeto Caxias Cidade Digital com conexão aberta e livre, por meio de tecnologia sem fio,
de pontos de alta concentração de pessoas praças e espaços públicos;
8 – Agência de notícias e TV digital
Criação de uma agência de notícias com conteúdos colaborativos de pontos de cultura, sites e blogs.
Criar a TV de Duque de Caxias, através do Canal da Cidadania, com vídeos de cineclubes e
produtores independentes, colaboração incentivada através de editais de mídia livre.

9 – Compartilhamento e Copyleft
Todo conteúdo da prefeitura deve ser aberto, permitindo reutilização por qualquer cidadão e/ou
organização por meio das licenças GPL para softwares e Creative Commons para textos, fotos,
áudios e vídeos.
10- #Ocupa Caxias
Estímulo a ações de ocupação das ruas por artistas e produtores culturais, como forma de ampliar o
compromisso dos cidadãos com o espaço público;
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