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Introdução 

A cidadania digital ativa permitirá a Portugal aumentar a produtividade, a inclusão e a 
coesão; aumentar o acesso ao conhecimento e a competitividade da economia; aumentar 
a cidadania e a responsabilidade social; e aumentar o acesso a novas formas de emprego 
através do teletrabalho1. Isto implica um compromisso para tornar Portugal num país onde 
os cidadãos beneficiam das vantagens oferecidas pelos serviços digitais das empresas e do 
Estado, não só como utilizadores, mas também como atores no mercado de trabalho. 

Mas qual é a situação da literacia digital em Portugal? Obter uma visão geral é o principal 
objetivo da pesquisa realizada nos últimos meses e cuja metodologia e resultados são 
apresentados neste relatório. 

Assim, para analisar a situação da literacia digital em Portugal e, em particular, a dos 
adultos com mais de 45 anos, realizou-se uma pesquisa documental e estatística, foi 
analisada uma plataforma de emprego online, e foram realizadas 15 entrevistas a gestores 
de recursos humanos (RH). Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as competências 
digitais que os funcionários/candidatos devem ter para (re)entrar no mercado de trabalho, 
designadamente adultos com mais de 45 anos. Assim, a pesquisa documental e estatística 
baseou-se em documentos oficiais sobre o tema, referenciados ao longo do relatório, 
sendo que as entrevistas foram aplicadas durante o mês de janeiro de 2019 em duas áreas 
distintas do país, nas regiões do Porto e Lisboa, os dois principais centros urbanos de 
Portugal.  

Um outro objetivo das entrevistas foi avaliar as plataformas de redes sociais utilizadas pelos 
empregadores, a frequência e a finalidade da utilização. Particularmente, se as redes 
sociais são utilizadas com o propósito de recrutar novos funcionários e, em caso afirmativo, 
em que fase(s) do processo de contratação. 

As entrevistas foram estruturadas do seguinte modo: as três primeiras secções referem-se 
às informações gerais sobre os profissionais de RH e respetivas empresas. As secções de 
escolha múltipla, 4 a 8,  tentam determinar quais as tarefas consideradas importantes pelos 
profissionais de RH em Portugal, de acordo com as cinco competências digitais 
identificadas a nível europeu como sendo fundamentais para os adultos no futuro: 
Processamento de Informação, Comunicação, Criação de Conteúdo, Resolução de 
Problemas e Segurança. Finalmente, 3 perguntas abertas para observações finais. Não 
foram encontradas quaisquer dificuldades durante a pesquisa. 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.muda.pt/quem-somos/ 
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Estado da arte das competências digitais dos adultos com mais de 45 anos  

O conceito de competências digitais também está vinculado à utilização de tecnologias 
digitais para projetar novas soluções para diferentes tipos de problemas, integração de 
conhecimento interdisciplinar e análise de dados, uso intensivo da inteligência artificial, 
bem como de redes avançadas de instrumentação e comunicação e sistemas móveis e 
desenvolvimento e programação de sistemas ciberfísicos. Isto envolve hardware e 
software, e estende o conceito de TIC para a eletrónica, a automação e a robótica.2 

A Comissão Europeia prevê que nos próximos anos, o mercado único digital poderá 
contribuir com 415 mil milhões de euros para a economia europeia, criando novos 
empregos. Prevê-se que até 2020 a nível europeu, 900.000 postos de trabalho na área das 
TIC permaneçam por preencher, dos quais 15.000 em Portugal. Estima-se que Portugal 
esteja entre os países com maior probabilidade de crescimento na criação de emprego na 
área digital, atingindo uma taxa de crescimento de 21% a 30% (Costa, 2017).3 

De acordo com os dados disponíveis do Eurostat relativos a 2017, é possível concluir que 
em Portugal houve um aumento muito ligeiro na percentagem de pessoas com 
competências digitais em comparação com o ano passado, o mesmo é afirmado pelo Índice 
de Digitalidade da Economia e da Sociedade (2017) “Em 2017, todos os Estados-Membros 
melhoraram no IDES. (…) Por outro lado, houve um pequeno aumento na Dinamarca e em 
Portugal (abaixo de 2 pontos)”.4 

Nível individual de competências digitais em Portugal (por idade, sexo e escolaridade) 

Depois de analisar os dados do Eurostat de 2017 (tabelas 1, 2 e 3), podemos concluir que, 
no que diz respeito ao nível de competências digitais nacionais, 23% da população possui 
baixas qualificações digitais, 50% possui competências digitais básicas ou mais do que 
básicas, e 1 % não possui competências digitais gerais. 

Verificou-se um ligeiro aumento nos indicadores relativos aos últimos anos (2015 e 2016), 
no que diz respeito às competências digitais globais gerais e básicas ou mais do que básicas, 
mas no que respeita aos indivíduos que não têm competências digitais nos últimos 3 anos, 
a percentagem permanece em 1%, embora acreditemos que, na realidade, a percentagem 
de pessoas que não possuem competências digitais em geral é muito maior. 

Para além da falta de competências em geral, os dados também mostram que as 
competências digitais são mais altas em indivíduos na faixa etária dos 45 aos 54 anos do 
que na dos 55 aos 64 anos de idade, e que aqueles com um nível mais baixo de educação 
têm menos competências digitais. 

                                                      
2 http://www.incode2030.gov.pt/en/incode2030 
3 Costa, M. L. P. (2017). Literacia Digital e Emprego. Retrieved from:  
https://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/literacia-digital-e-emprego (02.03.2018). 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
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Em relação ao género, homens e mulheres têm dados semelhantes, embora, no caso o dos 
indivíduos que possuem competências digitais básicas ou mais do que básicas com um nivel 
de educação básico os homens têm uma maior literacia (29% contra 14%, respetivamente). 

Indivíduos com baixas competências digitais gerais (%) 2015 2016 2017 

Todos os indíviduos 20 22 23 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  25 28 27 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  22 26 29 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 30 33 38 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 20 23 20 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 7 8 5 

Homens dos 55 aos 74 anos 18 21 24 

Homens com nível básico de educação  25 27 30 

Homens com nível secundário de educação 13 14 13 

Homens com nível superior de educação 4 7 4 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 19 22 24 

Mulheres com nível básico de educação  25 27 32 

Mulheres com nível secundário de educação 22 25 21 

Mulheres com nível superior de educação 10 10 7 

Tabela 1 (Fonte: Eurostat) 
 

Indivíduos com competências digitais básicas ou mais do que básicas  
(%) 

2015 2016 2017 

Todos os indíviduos 48 48 50 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  39 43 47 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  19 20 25 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 20 20 21 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 74 72 76 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 93 91 95 

Homens dos 55 aos 74 anos 20 21 25 

Homens com nível básico de educação  28 29 29 

Homens com nível secundário de educação 83 82 84 

Homens com nível superior de educação 96 91 95 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 11 11 14 

Mulheres com nível básico de educação  17 18 18 

Mulheres com nível secundário de educação 73 71 74 

Mulheres com nível superior de educação 87 88 91 

Tabela 2 (Fonte: Eurostat) 
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Indivíduos sem competências digitais (%) 2015 2016 2017 

Todos os indíviduos 1 1 1 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  1 1 1 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  2 1 1 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 2 1 1 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 0 1 0 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 0 0 0 

Homens dos 55 aos 74 anos 2 1 2 

Homens com nível básico de educação  2 1 2 

Homens com nível secundário de educação 0 1 0 

Homens com nível superior de educação 0 0 0 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 1 2 1 

Mulheres com nível básico de educação  1 2 1 

Mulheres com nível secundário de educação 0 0 0 

Mulheres com nível superior de educação 0 0 0 

Tabela 3 (Fonte: Eurostat) 

No que diz respeito ao nível de competências para o acesso à internet em Portugal (por 
idade, sexo e escolaridade), os dados disponíveis do Eurostat remontam a 2013 (tabela 4) 
sendo que revelam que 65% dos portugueses já utilizaram um motor de busca para 
encontrar informação. A percentagem de indivíduos dos 45 aos 54 anos que utilizaram um 
mecanismo de busca para encontrar informações é significativa (57%), considerando a falta 
de competências em geral e especialmente nessa faixa etária. Os indivíduos com 25 aos 64 
anos de idade com o nível secundário e superior de educação apresentaram uma maior 
percentagem (96% e 98%) contra 48% com nível básico de escolaridade, sendo que os 
homens em cada indicador apresentam uma percentagem maior que as mulheres em 
relação a este tema. 

 

Indivíduos que utilizaram um motor de busca para encontrar 
informação (%) 2013 

Todos os indíviduos 65 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  57 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  37 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 48 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 96 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 98 

Homens dos 55 aos 74 anos 36 

Homens com nível básico de educação  55 

Homens com nível secundário de educação 98 

Homens com nível superior de educação 98 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 24 

Mulheres com nível básico de educação  38 
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Mulheres com nível secundário de educação 94 

Mulheres com nível superior de educação 96 

Tabela 4 (Fonte: Eurostat) 

De facto, a análise dos dados relativos à utilização diária da internet em Portugal (tabela 5) 
mostra que os jovens utilizam mais a Internet do que os mais velhos, e que os indivíduos 
com nível de escolaridade mais elevado também têm uma maior percentagem de utilização 
diária. A percentagem de pessoas que utilizam a internet está a aumentar, como podemos 
observar na tabela 5. 

 Evolução da utilização diária da internet em Portugal por sexo, idade e escolaridade (%) 

 

Tabela 5 Fonte: Eurostat) 

De acordo com um estudo elaborado pela Marketest5, em 2017, 58% dos portugueses 
acedem à internet através do computador, 54,2% pelo telemóvel e 24,6% pelo tablet 
(tabela 6). 
 

Dispositivos utilizados para aceder à internet 

 
Table 6 (Source: Marketest) 

                                                      
5 https://marketeer.pt/2017/09/12/como-acedem-os-portugueses-a-internet/ 



 

Projeto LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Projeto N.º: 2018-1-PT01-KA204-047429 

8 

 

Os dados do Eurostat relativos ao modo de obtenção de competências digitais em Portugal 
(por idade, sexo e escolaridade) mostram que 25% dos indivíduos obtiveram estas 
competências através de instituições de educação formal, 14% obtiveram-nas através da 
educação de adultos por solicitação do empregador, e 17% obtiveram e-skills via 
autoaprendizagem (tabelas 7, 8 e 9). Mais uma vez, a percentagem de indivíduos varia de 
acordo com a faixa etária e o nível de escolaridade. Assim, os adultos mais velhos, dos 55 
aos 74 anos, e com escolaridade mais baixa apresentam resultados menores. 

Indivíduos que obtiveram competências digitais através de entidades 
educativas formais (%) 

2011 

Todos os indíviduos 25 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  11 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  4 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 8 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 36 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 52 

Homens dos 55 aos 74 anos 3 

Homens com nível básico de educação  14 

Homens com nível secundário de educação 46 

Homens com nível superior de educação 51 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 2 

Mulheres com nível básico de educação  14 

Mulheres com nível secundário de educação 49 

Mulheres com nível superior de educação 54 

Tabela 7 (Fonte: Eurostat) 

 
Indivíduos que obtiveram competências digitais por solicitação do 
empregador (%) 

2011 

Todos os indíviduos 14 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  17 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  14 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 9 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 31 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 38 

Homens dos 55 aos 74 anos 13 

Homens com nível básico de educação  9 

Homens com nível secundário de educação 28 

Homens com nível superior de educação 32 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 8 

Mulheres com nível básico de educação  6 

Mulheres com nível secundário de educação 22 

Mulheres com nível superior de educação 37 

Tabela 8 (Fonte: Eurostat) 
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Indivíduos que obtiveram competências digitais através de 
autoaprendizagem (%) 2011 

Todos os indíviduos 17 

Indivíduos dos 45 aos 54 anos  12 

Indivíduos dos 55 aos 64 anos  9 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível básico de educação 7 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível secundário de educação 31 

Indivíduos dos 25 aos 64 anos com nível superior de educação 39 

Homens dos 55 aos 74 anos 11 

Homens com nível básico de educação  12 

Homens com nível secundário de educação 42 

Homens com nível superior de educação 49 

Mulheres dos 55 aos 74 anos 3 

Mulheres com nível básico de educação  4 

Mulheres com nível secundário de educação 24 

Mulheres com nível superior de educação 32 

Tabela 9 (Fonte: Eurostat) 
 

Em Portugal, a taxa de emprego em 2017 foi de cerca de 83% para pessoas na faixa etária 
dos 25 aos 54 anos, e de 56% para pessoas entre os 55 e os 64 anos. As taxas de emprego 
aumentaram ligeiramente em relação a 2015 e 2016. O percentual de homens empregados 
é sempre maior que o das mulheres (Tabela 10). 

Emprego em Portugal (por grupo etário e sexo) 

Data do período 
de referência 

Local de residência Grupo 
étario 

Taxa de emprego (Série 2011 -%)  da população 
residente com idade dos 20 aos 64 anos por 

sexo e por assim 

Sexo 

Total Homens Mulheres 

2017 Portugal PT Total %  %  %  

25 - 54  82,50   85,60   79,70   

55 - 64  56,20   63   50,20   

2016 Portugal PT Total 70,60   74,20   67,40   

25 – 54 80,20   83   77,60   

55 – 64 52,10   58,50   46,30   

2015 Portugal PT Total 69,10   72,60   65,90   

25 – 54 78,80   81,80   76,10   

55 - 64  49,90   56   44,50   
 

     
Tabela 10 (Fonte: Instituto Nacional de Estatística) 
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No que diz respeito à taxa de desemprego, esta foi de cerca de 9% em 2017, contra 11% e 
13% em 2016 e 2015, respetivamente. A faixa etária dos 55 aos 64 anos tem uma 
percentagem maior de pessoas desempregadas e a maioria delas são mulheres. Embora a 
diferença percentual em ambas as situações (faixa etária e sexo) seja em torno de 1% 
(tabela 11). O desemprego de longa duração (tabela 12) afeta novamente mais a faixa 
etária acima dos 45 anos do que a faixa etária dos 20 aos 29 anos. As pessoas com mais de 
45 anos são 30% mais afetadas que as jovens, apesar da diminuição em relação aos últimos 
anos e em 2016. 

Desemprego em Portugal por grupo etário e sexo 
Data do 

período de 
referência 

Local de residência Grupo 
etário 

Taxa de desemprego (Série 2011 -%) da 
população ativa dos 20 aos 64 anos por sexo 

e por ano 

Sexo 

Total Homens Mulheres 

%  %  %  

2017 Portugal PT Total 8,90   8,40   9,30   

25 - 54  7,90   7,30   8,50   

55 - 64  8,50   9   8,10   

2016 Portugal PT Total 11,20   11,20   11,20   

25 - 54  10   9,70   10,40   

55 - 64  11   12,60   9   

2015 Portugal PT Total 12,50   12,40   12,70   

25 - 54  11,20   10,80   11,60   

55 - 64  12,50   13,90   10,70   

Tabela 11 (Fonte: Instituto Nacional de Estatística) 
   

 
Desemprego de longa duração (12 ou mais meses) – percentagem do 

desemprego total por sexo, idade (%) 

 

2015 2016 2017 

Indivíduos dos 20 aos 29 anos 38,9 34,5 32,6 

Indivíduos dos 35 aos 39 anos 61,1 51,4 53.2 

Indivíduos dos 45 aos 49 anos 69,4 68,4 60,7 

Indivíduos dos 50 aos 64 anos 76,7 74,6 69,4 

Homens dos 45 aos 49 anos 72,3 64,5 59,6 

Homens dos 50 aos 64 anos 77,3 74,8 69 

Mulheres dos 45 aos 49 anos 66,9 72,1 61,2 

Mulheres dos 50 aos 64 anos 76 74,4 69,8 

Tabela 12 (Fonte: Eurostat) 

 
Em relação às ofertas de emprego para pessoas desempregadas em 2017 (tabela 13) a 
maioria delas - 66,7% - são para o setor terciário, pelo que se afigura fundamental que a 
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população tenha as competências digitais necessárias para atender às necessidades desse 
setor de atividade económica.  
 

 

Tabela 13 (Fonte: Pordata) 

Resumindo, o nível de competências digitais, a utilização da internet e o modo de obtenção 
de competências digitais estão intimamente ligados à faixa etária e ao nível de educação 
da população. Todos os dados mostram que quanto maior a idade e menor o nível de 
escolaridade, menos competências digitais as pessoas têm. 

Na verdade, o que podemos observar é que a generalidade da população tem acesso a um 
telemóvel moderno ou a um smartphone e sabe como usá-lo, pelo menos ao nível das suas 
funções básicas. No entanto, no que diz respeito ao acesso à Internet e às competências 
digitais, a situação muda, pois é um facto que uma grande parte da população não possui 
competências básicas em TIC, como por exemplo, trabalhar com versões online do 
Microsoft Word, PowerPoint ou Excel. A maioria das pessoas mais velhas tem acesso à 
internet através do seu telemóvel. Acreditamos que a percentagem de pessoas que 
acedem à internet através do computador ou portátil é constituída essencialmente por 
estudantes e profissionais com nível de escolaridade secundário e superior. 
Embora os níveis de desemprego e de desemprego de longa duração estejam a diminuir, 
de acordo com os dados oficiais, talvez devido às reformas implementadas no mercado de 
trabalho no período 2011-2015, ainda é necessário fazer face às necessidades de emprego 
da população e do mercado. Os dados oficiais relativos aos desempregados não são muito 
fiáveis, se considerarmos, por exemplo, que em Portugal os desempregados em formação 
são considerados “ocupados”. Além disso, Portugal ainda tem a chamada segmentação do 
mercado de trabalho, ou seja, determinados grupos têm maior probabilidade de serem 
empregados com contratos temporários e outras formas de contratos atípicos, situação 
que também suscita preocupações quanto à inclusão. 
Portanto, ainda existe a necessidade de atender às necessidades de emprego da população 
e do mercado de trabalho. Considerando que as ofertas de emprego são principalmente 
para o setor terciário, como veremos mais adiante neste relatório na análise do tópico das 
ofertas de trabalho para adultos acima dos 45 anos, isso significa que os adultos com mais 

Total Primário Secundário Terciário

2015 - - - -

2016  100,0  6,0  25,6  68,4

2017  100,0  7,0  26,4  66,7

Fontes de Dados: IEFP/MTSSS

Fonte: PORDATA

Anos

Percentagem (Totais das Categorias)

Sector de actividade económica

Ofertas de emprego (média anual) disponíveis nos centros de emprego e formação profissional: total e por grandes 

sectores de actividade económica – Continente
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de 45 anos devem desenvolver as suas competências profissionais para corresponder às 
necessidades dos empregadores, que incluem, sem dúvida, as competências digitais.  
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Principais programas e iniciativas nacionais 

As competências digitais são essenciais para o exercício da cidadania plena e para facilitar 
a empregabilidade, ao responder às necessidades de uma crescente digitalização do 
mercado de trabalho: uma população ativa mais qualificada dá origem a novos postos de 
trabalho e a mercados e produtos inovadores e atividades económicas robustas. As 
competências digitais também são muito importantes para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica e multifacetada, e para promover o bem-estar e a inclusão social.6 

Para enfrentar os novos desafios e a procura do mercado de trabalho, várias iniciativas 
nacionais estão a ser desenvolvidas. Identificámos 6 dessas iniciativas: 

1) Portugal INCoDe.2030 - Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 
2) MUDA - Movimento pela utilização digital ativa 
3) Projeto LIDIA 
4) Competências Digitais + 
5) QUALIFICA + 
6) MOOC - Literacia Digital - Curso Online de Literacia Digital 
 

1) Em 2017, o governo português estabeleceu a “Iniciativa Nacional Competências Digitais 
e.2030, Portugal INCoDe.2030”, uma política pública integrada para melhorar e fomentar 
as competências digitais. A iniciativa Portugal INCoDe.2030 tem um amplo âmbito de 
intervenção nesta campanha para o desenvolvimento digital, começando com a promoção 
da inclusão e literacia digital, educando as jovens gerações desde cedo, qualificando a 
população ativa e especializando os seus diplomados em empregos digitais avançados, e 
para transformar o país num contribuinte líquido para os novos desenvolvimentos digitais.7 

O INCoDe.2030 insere-se no contexto internacional e visa melhorar a posição e a 
competitividade de Portugal, trabalhando no sentido de garantir um lugar de destaque em 
termos de competências digitais no período de 2017-2030.8 

Para enfrentar os desafios descritos e as metas identificadas, a iniciativa Portugal 
INCoDe.2030 propôs uma ampla gama de medidas envolvendo as várias áreas 
governamentais. Essas medidas devem ser implementadas juntamente com o setor 
privado, educativo e iniciativas da sociedade civil com objetivos semelhantes. As medidas 
estão estruturadas em torno de cinco eixos principais de ação: inclusão, educação, 
qualificação, especialização e investigação. Decidimos destacar os dois eixos que são mais 
relevantes para a literacia digital: inclusão e qualificação. 

Em relação ao eixo inclusão, o objetivo principal é garantir que toda a população tenha 
acesso igual às tecnologias digitais para obter informações, comunicar e interagir com 
outras pessoas. Para alcançar este objetivo, devem ser elaborados e implementados 

                                                      
6 http://www.incode2030.gov.pt/en/incode2030 
7 http://www.incode2030.gov.pt/en/incode2030 
8 http://www.incode2030.gov.pt/en/portugal-and-digital-competences 
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programas e iniciativas de inclusão digital com flexibilidade suficiente para atender a 
diferentes necessidades e capazes de superar vários obstáculos e limitações: cidadãos que 
já saíram da educação formal e não estão integrados na formação profissional, 
desempregados, jovens em risco, migrantes e minorias, idosos, pessoas com necessidades 
especiais, etc. Assim, para garantir um nível de justiça social e coesão que possa conduzir 
a um desenvolvimento equilibrado e sustentável, e preparar adequadamente a população 
para o futuro, é essencial a consciencialização das pessoas sobre a importância das 
competências digitais e a criação de centros onde os cidadãos tenham acesso a recursos, 
conteúdos, orientação e formação alinhados com os principais referenciais para as 
competências digitais. Isto deve ser realizado através de comunidades de prática e trabalho 
colaborativo com as partes interessadas, tendo em conta as desigualdades que 
permanecem, especificamente, entre as diferentes regiões de Portugal. 

No que diz respeito ao eixo qualificação, o objetivo é qualificar a população trabalhadora, 
fornecendo-lhe o conhecimento necessário para se tornar parte de um mercado de 
trabalho que depende fortemente das competências digitais. A necessidade de 
competências em TIC no mercado de trabalho tem vindo a crescer acentuadamente e, 
apesar dos elevados níveis de desemprego, particularmente entre os jovens, a resposta a 
estas necessidades tem sido insuficiente. A disparidade entre as necessidades do mercado 
de trabalho e a disponibilidade de profissionais qualificados requer uma intervenção 
multidimensional para reforçar a formação em TIC, particularmente para enfrentar os 
exigentes desafios da digitalização progressiva de quase tudo, dos serviços à indústria, 
agricultura, serviços de saúde, o meio ambiente, etc.9 

2) O MUDA é um movimento nacional promovido por várias empresas, associações, 
universidades e pelo Estado Português, empenhado em incentivar a participação dos 
portugueses no espaço digital, contribuindo para um país mais avançado, inclusivo e 
participativo. Com base na ambição de Portugal de se tornar uma sociedade mais 
desenvolvida, de cidadania ativa, inclusiva e participativa, o MUDA pretende contribuir, por 
um lado, para reduzir o número de pessoas que nunca acederam à Internet e, por outro 
lado, aumentar o número de utilizadores com competências mais avançadas. 
 
Para este fim, o MUDA promove um conjunto de iniciativas nacionais, baseadas em 9 
pilares de ação: 
 

 Acesso Digital: Garantir o acesso dos cidadãos aos serviços digitais das empresas e 
do Estado; 

 Comércio Digital: Permitir que os cidadãos comprem produtos e serviços por via 
digital;  

 Comunicação Digital: Possibilitar a comunicação entre os cidadãos por via digital; 

 Literacia Digital: Permitir que os cidadãos conheçam e saibam como usar as 
tecnologias digitais; 

 Etiqueta Digital: Garantir que os cidadãos conheçam e desenvolvam uma conduta 
digital apropriada; 

                                                      
9 http://www.incode2030.gov.pt/en/action-lines 
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 Legislação Digital: Assegurar a responsabilidade por atos e compromissos efetuados 
digitalmente; 

 Liberdade Digital: Garantir direitos e liberdade de expressão na Internet para todos 
os cidadãos; 

 Saúde Digital: Garantir o bem-estar físico e psicológico através de serviços digitais; 

 Segurança digital: Garantir que os cidadãos se sintam seguros quando usam a 
Internet.10 
 

3) O projeto LIDIA, promovido pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, surgiu 
do Prémio Inclusão e Literacia Digital, atribuído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT), enquanto patronos da Rede TIC e Sociedade. Este projeto apresentou uma proposta 
para continuar o trabalho realizado de 2011 a 2014 pelo projeto Teachers’ Aids on Creating 
Content for Learning Environments (TACCLE2). O projeto TACCLE2 envolveu oito parceiros 
de sete países (Espanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, Portugal, Roménia e Alemanha) na 
criação de materiais de formação destinados a professores, visando a integração de 
tecnologias de informação e comunicação em diferentes áreas curriculares e em todos os 
níveis de escolaridade. 

O projeto LIDIA assume como objetivo estratégico o desenvolvimento de conteúdos, 
materiais e atividades inovadores baseados nas TIC, com tecnologias adaptadas às 
necessidades da vida de uma “sociedade digital”, visando consciencializar e capacitar 
formadores e outros técnicos de intervenção social que trabalham com os adultos mais 
vulneráveis à infoexclusão. Desta forma, o projeto procura contribuir para a criação de 
condições que, baseadas no princípio do isomorfismo (homologia de processos), 
assegurem que os adultos mais vulneráveis à infoexclusão possam desenvolver as 
competências hoje consideradas fundamentais para a aprendizagem ao longo da vida, de 
acordo com as suas expetativas pessoais e profissionais. 

Os principais destinatários do projeto LIDIA são professores, formadores, animadores, 
técnicos superiores de educação e técnicos da área social, que trabalham em potenciais 
contextos de aprendizagem, tanto formais como não formais, envolvidos na mediação e 
implementação de ações dirigidas a públicos tipicamente mais excluídos da sociedade da 
informação, nomeadamente: profissionais responsáveis pelas áreas culturais, educativas e 
sociais dos gabinetes da administração local (câmaras municipais e juntas de freguesia); 
instituições particulares de solidariedade social; associações culturais e recreativas; 
museus; universidades séniores; centros de dia; professores, etc.11 

4) A parceria Competências Digitais+ constitui um programa de formação em Tecnologias 
de Informação e Comunicação para adultos desempregados com formação superior, 
visando aumentar a empregabilidade e favorecendo as suas potencialidades de entrada ou 
reentrada no mercado de trabalho. Os objetivos são contribuir para a promoção de Redes 
Regionais de Formação e Especialização Digital, para reforçar as respostas de políticas 
públicas numa área de formação estratégica, aumentar a capacidade do país em 
competências digitais e responder ao mercado de trabalho em diferentes regiões 

                                                      
10 https://www.muda.pt/quem-somos/ 
11 http://lidia.ie.ulisboa.pt/?page_id=873 
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combatendo o desemprego entre os diplomados.  A parceria abrange todo o país e assume 
a forma de cooperação entre o IEFP e cada instituto politécnico associado. Neste sentido, 
os cursos de formação são concebidos pelos institutos politécnicos e empresas de 
referência, a fim de responder às necessidades específicas do mercado de emprego local/ 
regional.12 

5) As ações de formação desenvolvidas no âmbito da estratégia Vida Ativa - QUALIFICA+ 
destinam-se a adultos desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP - e, 
cumulativamente, inscritos num Centro Qualifica, com qualificações que podem variar 
entre o 4º ano de escolaridade e sem conclusão do 6º ano de escolaridade; ou adultos 
desempregados que já possuem o 6º ano de escolaridade, mas que não concluíram o 9º 
ano de escolaridade. Os percursos de formação incluem as TIC na componente de formação 
básica e incluem uma componente de formação prática em contexto de trabalho.13 
 
6) A Rede TIC e Sociedade, coordenada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 
tem como missão promover a Inclusão e Literacia Digitais da população portuguesa, 
especialmente os grupos mais vulneráveis à infoexclusão e, assim, contribuir para a 
formação individual e para uma sociedade mais inclusiva. As suas iniciativas visam tornar 
mais fácil para todos os cidadãos, independentemente da idade e do status 
socioeconómico, a aquisição e desenvolvimento de competências digitais (e-skills), para 
exercer de modo consciente o seu direito à cidadania. Desta forma, ao aproximar as 
gerações, ajuda a reduzir o fosso digital em geral e a lacuna digital intergeracional. Desde 
2014, como patrocinadora da Rede de TIC e Sociedade, a FCT também instituiu o Prémio 
Inclusão e Literacia Digital, que visa distinguir projetos de grande valor nas áreas de 
inclusão e literacia digital, e que são apresentados como modelos de boas práticas.14 

A Rede de TIC e Sociedade apresentou o seu primeiro curso online em Literacia Digital - 
MOOC. Com o intuito de contribuir para a inclusão e o aumento da literacia digital, este 
curso online foi lançado com dois grandes objetivos. Primeiro, permitir que cada 
participante conheça e avalie as suas competências digitais. Em segundo lugar, incentivar 
os participantes a familiarizarem-se com as ferramentas e desenvolver estratégias para os 
ajudar na função de "Padrinhos Digitais". O curso é totalmente gratuito, ou seja, basta que 
se inscrevam e, independente de onde estejam, podem participar. As ferramentas 
necessárias são um computador, com acesso à Internet, e um programa de navegação. O 
curso é dividido em quatro áreas, de acordo com as competências digitais identificadas no 
quadro de referência DIGCOMP. Em cada uma dessas áreas, o participante encontrará 
módulos que apresentam individualmente cada uma das 21 competências digitais do 
quadro de referência. O certificado de conclusão do curso, emitido pela Escola Superior de 
Educação de Santarém (ESES) do Instituto Politécnico de Santarém, é disponibilizado aos 
participantes que completam os quatro testes de avaliação com uma conclusão mínima de 
75% ou mais, e executam as quatro tarefas solicitadas. Este certificado de conclusão e de 
proficiência, para além de reconhecer as competências adquiridas, equivale a 2 ECTS no 

                                                      
12 https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=c6b620ad-abd1-45a9-980c-
2db6057c2936 
13 https://www.iefp.pt/medida-vida-ativa 
14 https://www.fct.pt/dsi/inclusaoacessibilidadeliteraciadigitais/redeticsociedade.phtml.pt 

https://www.fct.pt/dsi/inclusaoacessibilidadeliteraciadigitais/redeticsociedade.phtml.pt
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Curso de Pós-Graduação em Projetos e Internacionalização, lançado em setembro de 2016 
pela ESES.15 

 

Ofertas de emprego dirigidas a adultos desempregados com mais de 45 anos 
 

De acordo com um estudo publicado no Portal Europeu da Mobilidade Profissional (EURES) 
sobre o mercado de trabalho português, no quarto trimestre de 2017, o perfil de emprego 
do país era o seguinte: agricultura, produção animal, caça e silvicultura representavam 
5,8% da população empregada; indústria, construção, energia e água 25,6%; e serviços 
68,6%. 

O setor terciário continua a ganhar importância, particularmente o comércio e reparação 
de veículos, transportes e armazenagem, hotéis e restaurantes (25,2% do emprego total) e 
serviços de administração pública e defesa, segurança social, educação, saúde e apoio 
social (24%). 

Alguns setores devem ser destacados, não só em termos de emprego (número de postos 
de trabalho e competências requeridas), mas também no que diz respeito à sua 
contribuição para a criação de riqueza no país, em particular porque se concentram nas 
exportações: tecnologias da informação e da comunicação, com um grande número de 
pequenas e médias empresas que desenvolvem software ou trabalham com tecnologias 
inovadoras; o setor de moldes; ciências da vida, indústria farmacêutica e setor de 
biotecnologia; o “cluster” da produção automóvel (com a presença de marcas como a 
Volkswagen, mas também algumas fábricas de componentes); indústrias de equipamentos 
elétricos e eletrónicos. Setores tradicionais, como calçado e roupa, também se 
comprometeram com a modernização e a internacionalização, resultando na criação de 
novos empregos.16 

De facto, estas informações estão de acordo com as apontadas pelo serviço público de 
emprego português sobre as ofertas de emprego. Assim, a base de dados de emprego do 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, em dezembro de 2017, publicou a 
seguinte informação geral: “As atividades económicas com maior expressão nas ofertas de 
emprego recebidas ao longo deste mês (dados do Continente) foram as seguintes: 
“Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio”(20,9%), "Comércio por 
grosso e a retalho“(12,3%) e "Admin. pública, educação, atividades de saúde e apoio social 
"(8,2%) e "Alojamento, restauração e similares"(8,1%).17 

A  análise referente ao mês de dezembro de 2018 é basicamente a mesma: “As atividades 
económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês 
(dados do Continente) foram as seguintes: “Atividades imobiliárias, administrativas e dos 

                                                      
15 http://www.ticsociedade.pt/curso_literacia_digital 
16https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=PT&acro=lmi&showRegion=true&lang=en&mode=text&r
egionId=PT1&nuts2Code=PT11&nuts3Code=null&catId=2645 
17https://www.iefp.pt/documents/10181/6817457/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+dezembro+2017.pd
f/31a5727c-fd90-47f0-8e7c-8fc087d5e18b 

http://www.ticsociedade.pt/curso_literacia_digital
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=PT&acro=lmi&showRegion=true&lang=en&mode=text&regionId=PT1&nuts2Code=PT11&nuts3Code=null&catId=2645
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=PT&acro=lmi&showRegion=true&lang=en&mode=text&regionId=PT1&nuts2Code=PT11&nuts3Code=null&catId=2645
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serviços de apoio” (30,3%), "Comércio por grosso e retalho“(12,6%) e "Administração 
pública, educação, atividades de saúde e apoio social“ (8,5%)."18 

O portal EURES também refere que os trabalhadores são necessários nas seguintes 
ocupações: 

• Setor das TIC (especialmente engenheiros de informática com perfis especializados 
muito específicos); 

• Setor da saúde (médicos com diversas especializações); 

• Turismo, hotéis e restaurantes (setor que é quase inteiramente sazonal, ou seja, de 
verão): cozinheiros, empregados de mesa e bar; 

• Setor agrícola (emprego sazonal), particularmente colheita de frutas e vegetais; 

• Centros de atendimento e contact centres / Business Support Centres e dos Centros 
de Serviços Partilhados (englobando funções nas áreas das vendas, administrativa, 
de recursos humanos, de contabilidade e de controlo de gestão). 

Uma pesquisa em algumas das atuais plataformas de emprego online (Net-empregos, 
Iefponline, Trovit, Real) sobre ofertas de trabalho para adultos com mais de 45 anos revelou 
que os resultados estão de acordo com a análise realizada. Assim, as ofertas encontradas 
são claramente para as áreas do imobiliário, do comércio e dos serviços. Quanto às vagas 
de emprego/ofertas de empregos qualificados, a procura diz respeito a médicos, 
programadores de informática, arquitetos, gestores e contabilidade.  

                                                      
18https://www.iefp.pt/documents/10181/7971477/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+dezembro+2018.pd
f/e869d345-dd1b-43c8-9ddd-b61286f1a222 
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Os métodos mais comuns de procura de emprego 
 
O IEFP, serviço público nacional de emprego, proporciona acesso a um conjunto de 
recursos e serviços que facilitam a inserção no mercado de trabalho. Este serviço fornece 
algumas dicas sobre como procurar um emprego:19 

 Ver diariamente os anúncios de emprego - em jornais como o Correio de Manhã, o 
Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, etc.; 

 Consultar as ofertas disponíveis nos serviços de emprego, nos gabinetes de inserção 
profissional, noutras entidades e em bolsas de emprego online; 

 Mobilizar a rede de contactos/relações; 

 Contactar as pessoas conhecidas e manifestar o seu empenho em encontrar um 
emprego. 

O próprio IEFP fornece informações sobre vagas de emprego em Portugal. No site 
(https://iefponline.iefp.pt/IEFP/escolhaPerfil.do) as pessoas podem registar o CV e aceder 
a milhares de anúncios de emprego em todo o país. 

Um artigo de dezembro de 201820, publicado num portal web, identifica as 12 melhores 
plataformas de procura de emprego em Portugal: 

• BEP 
• Expresso Emprego 
• Carga de Trabalhos 
• Sapo Emprego 
• Turijobs 
• Alerta Emprego 
• Emprego XL 
• Empregos de TI / Empregos IT / landing.jobs 
• Emprego saúde 
• Net-empregos 

 
A Net-Empregos está no mercado há mais de 20 anos e hoje é uma das maiores e mais 
rentáveis plataformas de emprego do país. Todos os dias, são publicados cerca de 500 
novos anúncios de emprego com foco nas mais diferentes áreas profissionais. 

 

 

 

                                                      
19 https://iefponline.iefp.pt/IEFP/comoprocuraremprego.jsp 
20 https://www.e-konomista.pt/artigo/melhores-sites-de-emprego/ 
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Desta forma, foi decidido analisar essa plataforma em maior detalhe: 

NET-EMPREGOS 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Âmbito Nacional 

Data de criação 1997 

Objetivos 
Portal de procura de emprego que promove um ponto de encontro entre candidatos e 
empresas, com a finalidade de facilitar a ambas as partes uma forma rápida, simples e 
económica de alcançar os seus objetivos. 

Entidade líder (no 
caso de ser um 
consórcio) 

 

Se
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d
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p
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ta
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rm

a
 

Página web/e-mail http://www.net-empregos.com/  

Fi
n

an
ci

am

e
n

to
 Privado X 

Público 
 

A
ce

ss
o

 Utilizadores https://www.net-empregos.com/registar_novo.asp  

Empresas  https://www.net-empregos.com/registar_empresa_2.asp  

Se
rv

iç
o

s 

Gerais 

Quais os serviços que a plataforma oferece em geral? 

Disponibilização, por parte de empresas registadas, de anúncios de emprego de diversas áreas 
de formação para várias áreas geográficas.  

Possibilidade de procura de emprego mais facilitada aos candidatos registados. 

Utilizadores 

Quais os serviços que a plataforma oferece aos utilizadores desempregados?  

Possibilidade de procura de emprego mais facilitada aos candidatos registados através de uma 
pesquisa avançada que filtra características como zona geográfica e categoria profissional. 

A plataforma dá a conhecer aos utilizadores em geral alguns cursos de formação disponíveis 
no mercado com vista à evolução na carreira ao nível das competências, bem como 
incrementar competências para uma melhor colocação no mercado de trabalho. 

Criação de curriculum vitae online para consulta dos recrutadores. 

Perfil de “Agente Automático” que permite definir o perfil do emprego que os candidatos 
procuram e receber a informação sobre as ofertas de emprego publicadas. 

Disponibilização de estatísticas detalhadas relativamente aos acessos de recrutadores ao 
curriculum vitae dos candidatos. 

Empresas 

Quais os serviços que a plataforma oferece às empresas? 

Permite o registo enquanto empresa, criando uma página de apresentação institucional para 
dar a conhecer melhor a empresa aos possíveis candidatos. 

Quanto à pesquisa de candidatos, existem várias formas de pesquisa: 
- Pesquisa Livre, através da qual se pode definir uma série de critérios para obter os resultados;  
- Pesquisa direta por currículo, através da qual tem acesso direto ao currículo introduzindo a 
referência do mesmo; 
- Existe ainda a figura do “Agente Automático” de procura de candidatos, sendo um sistema 
automático que permite definir o perfil desejado e receber informação sobre os candidatos 
que correspondem ao perfil definido, enviando ao recrutador os respetivos c.v. por e-mail ou 
adicioná-los diretamente à pasta de favoritos. 

A plataforma permite a criação de anúncios de cursos de formação. 

Disponibilização de estatísticas detalhadas relativamente aos acessos de candidatos a 
anúncios publicados. 

Quais as competências 
digitais necessárias para 
utilizar a plataforma? 

Acesso à internet. 
Compreender a lógica de pesquisa do conteúdo que se pretende. 

Quais as principais 
posições/ cargos 
oferecidos às pessoas com 
mais de 45 anos 

Serviços 
Comércio 
Restauração 
Motoristas 
Agentes imobiliários 

Comentários Adicionais A plataforma tem mais de 150 mil visitas por dia, envia todas as ofertas de emprego por e-
mail para os candidatos, é totalmente gratuita e oferece 500 novas ofertas diárias. 

http://www.net-empregos.com/
https://www.net-empregos.com/registar_novo.asp
https://www.net-empregos.com/registar_empresa_2.asp
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Pesquisa de campo - Entrevistas a profissionais de recursos humanos 

Para a elaboração da pesquisa documental, foram realizadas 15 entrevistas. As entrevistas 
foram realizadas presencialmente ou via Skype. Em todos os casos, foi realizada uma breve 
apresentação do projeto, dos seus objetivos, resultados e atividades. 
As 3 primeiras secções das entrevistas visam caracterizar os profissionais de RH e as suas 
empresas. 
Dos 15 entrevistados, 5 eram mulheres e 10 eram homens (tabela 14). 

 
 

 
Tabela 14 

Quanto à experiência destes profissionais em relação às atividades de RH, 73% dos 
entrevistados possuem mais de 5 anos de experiência, 20% dos entrevistados possuem 
entre 1 e 3 anos de experiência, e 7% entre 3 e 5 anos de experiência (tabela 15). 
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A maioria dos inquiridos trabalha no setor terciário (73%), nomeadamente nos setores 
dos serviços, vendas, cuidados de saúde, assistência social e educação, e 27% trabalha 
no setor secundário, nomeadamente no setor da produção e energia (tabela 16). 
 

 
Tabela 16 

 

No que diz respeito à dimensão da empresa e à distribuição populacional das empresas 
envolvidas, 67% têm menos de 50 funcionários, 27% têm mais de 300 funcionários e as 
restantes 6% têm entre 50 e 100 funcionários (tabela 17). 
 

 
Tabela 17 

A maioria dos funcionários (80%) tem entre 25 e 45 anos, e 20% têm mais de 45 anos 
(tabela 18). 
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Tabela 18 

 

As secções 4 a 8 das entrevistas incidem sobre o tipo de competências digitais que os 
empregadores consideram mais importantes para os funcionários com mais de 45 anos. 
Cada uma dessas secções corresponde a uma área de competência (processamento da 
informação, comunicação, criação de conteúdo, resolução de problemas e segurança). 
Considerando a média de respostas nas 15 entrevistas, podemos concluir que as empresas 
consideram que todas as competências identificadas são importantes, pois nenhuma área 
de competência foi considerada sem qualquer importância. No entanto, existem algumas 
áreas de competência que foram consideradas mais importantes: a comunicação e a 
segurança. Em segundo lugar, os entrevistados consideram as áreas de resolução de 
problemas e processamento da informação importantes, e as competências de criação de 
conteúdo foram consideradas menos importantes. 

Com relação às competências digitais que os adultos com mais de 45 anos devem ter em 
relação a cada área de competência (tabelas 19, 20, 21, 22 e 23), os profissionais de RH 
destacaram o seguinte como mais importante: 

Processamento de informação: 

• Procurar informações online utilizando um motor de busca. 
• Saber que nem todas as informações são confiáveis. 
• Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, fotografias, 

música, vídeos, páginas da web), e saber ter acesso a estes uma vez guardados. 
• Utilizar diferentes motores de busca para encontrar informações. 

Comunicação: 

• Partilhar ficheiros e conteúdos utilizando ferramentas simples. 
• Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, aplicam-se certas regras de 

comunicação (por exemplo, ao comentar, ao partilhar informações pessoais). 
• Utilizar algumas funções dos serviços online (por exemplo, serviços públicos, e-

banking, compras online). 
• Transmitir ou partilhar conhecimento online (por exemplo, através das redes sociais 

ou das comunidades online). 
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• Utilizar ativamente uma ampla gama de ferramentas de comunicação online (e-
mail, chat, SMS, mensagens instantâneas, blogs, micro-blogs, redes sociais). 

• Criar e gerir conteúdos com ferramentas de colaboração (por exemplo, calendários 
eletrónicos, sistemas de gestão de projetos, testes eletrónicos online, tabelas 
online). 
 

Criação de conteúdo: 

• Ter em linha de conta que os conteúdos podem ser protegidos por direitos de autor. 

• Saber como fazer referência e utilizar os conteúdos protegidos por direitos de autor. 

• Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos 

áudio) em pelo menos um formato utilizando ferramentas digitais. 

• Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de 

rodapé, gráficos e tabelas). 

 

Resolução de problemas: 

• Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, 

reiniciar o computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

• Estar ciente dos seus limites e tentar preencher as suas lacunas. 

• Estar ciente dos novos desenvolvimentos tecnológicos. 

• Atualizar regularmente as suas competências digitais. 

• Estar ciente que as competências digitais necessitam de ser atualizadas regularmente. 

• Ter conhecimento que as ferramentas digitais podem ajudá-lo a resolver problemas. 

Estar também ciente de que estas têm as suas limitações. Quando confrontado com um 

problema tecnológico ou não tecnológico, saber utilizar as ferramentas digitais que 

conhece para resolvê-lo. 

 

Segurança: 

• Ter conhecimento que nem todas as informações online são fiáveis. 

• Estar ciente de que as credenciais de acesso (utilizador e senha) podem ser roubadas. 

• Saber que não deve revelar informações privadas online. 

• Saber que utilizar a tecnologia digital de forma extensiva pode afetar a sua saúde. 

(por exemplo, a ergonomia, o risco de dependência). 

• Identificar os sites ou mensagens de e-mail que podem ser utilizadas para fraudes. 

• Instalar programas de segurança no(s) dispositivo(s) que utiliza para ter acesso à 

Internet (por exemplo, antivírus, firewall). 
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Tabela 19 

 

 
Tabela 20 
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Tabela 21 

 

 
 Tabela 22 
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Tabela 23 

 

Em relação à secção 9 das entrevistas sobre as redes sociais, 73% dos entrevistados utilizam 
as redes sociais para fins de RH (27% das pessoas disseram que não utilizam). Dos 
respondentes que utilizam as redes sociais para fins de RH, 36% utilizam-nas há 3/4 anos, 
18% há pelo menos de um ano, 18% há 1/2 anos, 18% por mais de 6 anos e 9% há 5/6 anos 
(tabelas 24 e 25). 

 

 
Tabela 24 
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Tabela 25 

 

Dos 11 entrevistados que utilizam redes sociais, 27% deles não anunciam as novas vagas 
de emprego através das redes sociais, mas 27% responderam que todas as suas novas vagas 
(100%) são anunciadas em redes sociais, e 18% disseram que utilizam as redes sociais para 
essa finalidade em 75% das novas ofertas de emprego (tabela 26). 

 

 
Tabela 26 

 
No que diz respeito à estratégia de recrutamento, a maioria dos entrevistados utiliza as 
redes sociais para verificar a veracidade dos currículos dos candidatos, mas também as 
utiliza para pesquisar candidatos passivos, receber candidaturas a emprego, publicar 
ofertas de emprego e para promoção da empresa (tabela 27).  
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Tabela 27 

 
A maioria das empresas procura, antes de mais, novos funcionários através das redes 
sociais. Em segundo lugar, procura técnicos e quadros intermédios, sendo que 
residualmente procura gestores/diretores (tabela 28). 
 

 
Tabela 28 

 

Relativamente às plataformas das redes sociais utilizadas pelos inquiridos portugueses 
durante o processo de triagem, foram identificadas 4 plataformas: o Facebook é a 
plataforma mais utilizada, o Instagram e o Linkedin estão em 2º lugar e, por último, o 
Twitter (tabela 29). 
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Tabela 29 

Para o processo de seleção, os entrevistados utilizam o Facebook em primeiro lugar, em 
segundo lugar o Linkedin e o Instagram em terceiro lugar (tabela 30). 

 

 
Tabela 30 

 

Em relação à utilização das plataformas de redes sociais para fins de entrevista, a maioria 
dos entrevistados (69%) disse que as utilizam frequentemente e ocasionalmente (tabelas 
31 e 32). 
 

  
Tabela 31 
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Tabela 32 

 

Os profissionais de RH consideram importante que os funcionários saibam utilizar as redes 
sociais, já que a maioria dos entrevistados as utiliza com frequência para fins internos, 
mesmo com os funcionários com mais de 45 anos (tabelas 33, 34 e 35). 
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Tabela 34 

 

 
Tabela 35 

 
 

Na última secção das entrevistas, foi perguntado aos 15 profissionais o quão importante é 
a literacia digital para os futuros funcionários com mais de 45 anos e se a falta de 
competências digitais pode ser uma barreira para o recrutamento dessa faixa etária. A 
análise das respostas mostra que todos os respondentes consideram as competências 
digitais muito importantes, pelo menos ao nível do utilizador/competências digitais 
básicas. E consideram que a falta destas competências pode ser uma barreira, porque os 
empregos são cada vez mais digitais e a sobrevivência profissional dos funcionários sem as 
competências digitais básicas será muito difícil na maioria das ocupações.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Sim Não

Utilização das redes sociais para fins internos com os 
colaboradores com +45 anos 

0 1 2 3 4 5 6

Sempre

Frequentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Frequência de utilização



 

Projeto LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Projeto N.º: 2018-1-PT01-KA204-047429 

33 

 

Conclusões 

Depois da análise detalhada dos dados estatísticos e documentais sobre as competências 
digitais da população portuguesa, o nível de utilização da Internet, os dados oficiais sobre 
emprego e desemprego no país, este relatório termina com algumas considerações finais 
sobre a literacia digital dos desempregados e adultos pouco qualificados com mais de 45 
anos de idade e a sua correspondência com a visão dos empregadores. 

No que diz respeito à literacia digital, e apesar das várias iniciativas públicas e privadas, 
passadas e atuais, os dados mostram que Portugal está ainda longe das metas europeias. 
De acordo com o Relatório sobre o Progresso Digital na Europa (EDPR), Portugal ocupa o 
15º lugar no DESI 2017 dos 28 Estados-Membros da UE. Portugal melhorou a sua em todas 
as dimensões do DESI, com exceção dos Serviços Públicos Digitais. De acordo com este 
estudo, o maior desafio de Portugal reside em elevar os níveis de competências digitais da 
sua população. A percentagem de cidadãos portugueses que utilizam a Internet aumentou 
em comparação com o ano anterior, mas permanece abaixo da média da UE. Continua a 
existir espaço para o aprimoramento das competências digitais, que não registaram 
progresso neste período.21 

Embora a taxa de desemprego nas faixas etárias dos 25 aos 54 anos e dos 55 aos 65 anos 
tenha diminuído nos últimos 3 anos, é um facto que o desemprego afeta cada vez mais os 
mais velhos. Evidentemente, a taxa de desemprego também está relacionada com o nível 
de escolaridade da população, pois quanto menor o nível de escolaridade maior a 
dificuldade de encontrar emprego. Além disso, ao analisar as ofertas de emprego 
registadas no serviço público de emprego (IEFP), constata-se a maior parte pertence ao 
setor terciário para atividades que geralmente os adultos pouco qualificados não 
conseguem realizar devido à falta do conjunto de conhecimentos e competências 
necessários. Isto é confirmado também pelo estudo do portal EURES sobre o mercado de 
trabalho em Portugal. 

Além disso, no que diz respeito ao desemprego dos adultos, a pesquisa revelou que existem 
cada vez mais plataformas para procura de emprego online, cada vez mais intuitivas e fáceis 
de utilizar, e disponíveis para todos desde que as pessoas tenham as competências básicas 
para usá-las. Seja como for, continua a ser comum em Portugal consultar anúncios 
classificados em jornais diários ou semanais, enviar ou entregar diretamente os currículos 
nas empresas, registar-se nos centros de emprego e ser apoiado por amigos e familiares na 
obtenção de emprego. 

As entrevistas realizadas aos profissionais de recursos humanos evidenciaram que as 
empresas já começam a valorizar e a utilizar as plataformas de redes sociais para recrutar 
novos funcionários, assim como para verificar os dados de currículos enviados ou entregues 
por novos candidatos, divulgar ofertas de emprego e promover as empresas. As redes 
sociais utilizadas são, por ordem de preferência, o Facebook, o LinkedIn e o Instagram. 
Estas plataformas estão a ser cada vez mais utilizadas no processo de recrutamento e 
seleção de novos funcionários. As redes sociais também são usadas para comunicações 

                                                      
21 Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017, Country Profile Portugal 



 

Projeto LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Projeto N.º: 2018-1-PT01-KA204-047429 

34 

 

internas o que implica que os funcionários, independentemente da idade, devem saber 
utilizá-las. 

Em conclusão, a pesquisa documental e de campo revelou que: 

 Portugal está ainda longe das metas europeias em matéria de literacia digital da 
população; 

 A situação de falta de competências digitais é particularmente perceptível no 
contexto de pessoas adultas pouco qualificadas; 

 Os empregadores utilizam plataformas de redes sociais e valorizam as 
competências digitais, principalmente aquelas relacionadas com a Comunicação e 
a Segurança. 

Pelo exposto,  conclui-se que os adultos desempregados ou pouco qualificados com mais 
de 45 anos que pretendam candidatar-se, obter e manter um emprego, devem possuir as 
competências básicas necessárias para funcionar efetivamente online, já que isso é 
valorizado pelos empregadores. 

 


