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Desenvolver ações que viabilizem formas alternativas de acesso á informação, contribuindo com
a luta pela democratização dos meios de comunicação, e pela institucionalização do Direito de
Comunicar;
Dar oportunidade à difusão das ideias, à produção de conhecimento local, elementos de cultura,
tradições e hábitos sociais da comunidade como um todo, organizando arquivo público
colaborativo e de livre acesso na rede local.
Realizar estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e inovação, produzir e divulgar
informações, conhecimentos técnicos, científicos e projetos de formação e apoio nas áreas de
redes livres e comunitárias, mídias, programação, software livre e criptografia.
Promover continuamente o debate objetivando o avanço dos projetos comunitários no que tange
a comunicação por meios virtuais no que tange a comunicação por meios virtuais.

A Associação Portal sem Porteiras, é uma instituição sem fins lucrativos que  foi criada 
em 2018 por moradores da comunidade do bairro dos Souzas e tem por finalidade:
 

 

 

Conheça nosso Estatuto! 03

O que é a Associação Portal sem Porteiras?

https://portalsemporteiras.org/blog/quem-somos/estatuto/


MUDANÇA DO LOCAL DA ANTENA

Durante o ano tivemos que realocar
nossa antena. Foram 3 expedições
coletivas com associados da Portal,
para reconhecimento de área do
novo espaço escolhido e  transporte
de equipamentos e ferramentas
necessárias para  a instalação da
antena e painéis solares, além de
toda a estrutura necessária para o 
 funcionamento de nossa rede.
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https://portalsemporteiras.org/blog/relatorios-tecnicos/
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MUDANÇA DO LOCAL 

DA ANTENA



NÓS POR NÓS

Idealizado e cordenado por Marcela Guerra e Luisa Bagope, o
projeto Nós por Nós é um projeto com apoio da APC e da
COOLAB que utiliza a rede local Portal sem Porteiras como
ferramenta para desenvolver alternativas às narrativas atuais por
meio de cartografia e tecnologia. Através de um trabalho de
cartografia feita unicamente COM MULHERES PARA AS
MULHERES DO BAIRRO, abordando os afetos locais e mapeando
a produção local foi criada uma cartografia feminista que está
hospedada em um site disponível na nossa infraestrutura local
projetado para integrar e catalisar as relações sociais da
comunidade. 
Foram desenvolvidas pesquisas com moradoras do bairro em
que elas falam de suas histórias na comunidade e os serviços e
produtos que oferecem.
Além disso houve encontros mensais com a tutoria de Tânia,
para mulheres da comunidade em que o  temas como tecnologia
foi permeado tanto por questões filosóficas como práticas, de
uso, acesso e segurança na internet, apropriando essas mulheres
no uso das tecnologias digitais. 06

https://portalsemporteiras.org/blog/projetos/nos-por-nos/
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NÓS POR NÓS



COOLAB CAMP 2019

O bairro dos Souzas e o Instituto Pandavas foram
escolhidos para sediar o Coolab Camp 2019, um
projeto realizado pela Associação Portal Sem
Porteiras em parceria com a Coolab,  como parte do
projeto Community Network Learning Grants da
APC. 
Durante um fim de semana de imersão, com
participantes de vários estados do Brasil e de outros
países, o evento deste ano aconteceu em formato
de "desconferência", lógica descentralizada que se
busca aplicar  também nos protocolos de
comunicaçã. Foram partilhados conhecimentos
sobre tecnologia dos hardwares, dos softwares e
dos cuidados e relações humanas para a criação de
redes comunitárias.
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Conectando os  Conectados

Por conta do trabalho realizado pela Coolab, um dos principais
parceiros da nossa rede comunitária local,  Portal sem Porteiras,
Hiure  Queiroz e Marcela Guerra puderam participar do projeto:
“Conectando os desconectados: apoiando redes comunitárias e
outras iniciativas de conectividade baseadas na comunidade. "
patrocinado pela APC. 
Participaram do projeto 12 Redes Comunitárias de diferentes
regiões do Planeta, 4 da Africa, 4 do Asia e 4 da América Latina. 
Os participantes deste projeto fizeram um intercâmbio
internacional para Colombia, México, Quênia e EUA, em que
puderam partilhar os saberes e desafios de suas redes
comunitárias. 
. 
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Portal Sem Porteiras 
Redes Comunitárias e Internet Livre

 Ação Coletiva e Colaborativa; 
Criação da rede comunitária local; e

Internet Livre

Invertendo a lógica da "Prestação de
serviços de Internet", para: 
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https://portalsemporteiras.org
portalsemporteiras@gmail.com


