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1. Sumário Executivo 

Nos últimos anos, o termo “competência digital” tem vindo a tornar-se cada vez mais 
relevante na sociedade do conhecimento: cada vez mais competências digitais são exigidas 
aos cidadãos devido à grande presença da Internet e das redes sociais na vida quotidiana e 
profissional. 

Para o efeito, a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro 
de 2006 sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (2006/962 
/CE) incluiu as competências digitais nas 8 competências-chave identificadas como 
fundamentais para a cidadania na sociedade do conhecimento. Além disso, durante as 
últimas décadas, numerosos programas e iniciativas foram criados pela UE, como a Agenda 
para Novas Competências na Europa ou a Coligação para a Empregabilidade Digital, e foram 
desenvolvidos quadros de referência sobre competências digitais, como o Quadro Europeu 
de Competência Digital (DigCom 2.0), que descreve as competências digitais necessárias na 
sociedade do conhecimento e no mercado de trabalho, e o modo como podem ser obtidas. 

É irrefutável que as redes sociais não são apenas um meio para contactar amigos e familiares, 
mas também um relevante canal de comunicação para o setor empresarial e no local de 
trabalho: um exemplo é a mudança significativa no modo de recrutar, selecionar e contratar 
colaboradores, dado que atualmente os recrutadores consideram as redes sociais uma 
ferramenta eficaz para encontrarem os talentos adequados. Acresce um maior interesse nos 
processos de recrutamento, baixos custos e rapidez de resposta, que são as principais 
vantagens de utilização das redes sociais como um canal fundamental para a seleção de 
colaboradores. 

Neste contexto, compreende-se que os trabalhadores necessitem de obter competências 
digitais para ambicionarem por melhores oportunidades de emprego, bem como para atuar 
de forma mais competitiva num mercado global que requer conhecimento digital logo a 
partir do ato da procura de emprego. 

Um dos principais objetivos do projeto “LINK-UPS” consiste em desenvolver as competências 
digitais e mediáticas de pessoas desempregadas pouco qualificadas/pouco especializadas, 
principalmente com mais de 45 anos, através de ferramentas inovadoras com o objetivo final 
de as motivar e preparar para construírem uma forte identidade profissional reforçando o 
seu acesso ao emprego. Por conseguinte, é necessário definir os resultados de aprendizagem 
e o quadro metodológico que servirá de base para a plataforma de recursos online, a 
ferramenta inovadora que será criada no âmbito do projeto para capacitar os grupos-alvo a 
construírem as suas competências digitais. 

Para alcançar este objetivo, durante os primeiros 7 meses do projeto, os parceiros realizaram 
uma pesquisa nos seus contextos locais, incluindo a análise da plataforma de emprego mais 
utilizada em cada país, a fim de conhecerem melhor o estado da arte das competências 
digitais entre os grupos-alvo do projeto (pessoas desempregadas com baixas qualificações e 
pouco especializadas, com mais de 45 anos), bem como as necessidades e requisitos do 
mercado de trabalho em termos de competências digitais, com o objetivo final de definir as 
suas necessidades de formação. 
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A pesquisa documental realizada nos países parceiros destacou o seguinte: 

 A idade é um fator chave em relação às competências e conhecimentos digitais. 
Em particular, o nível de competências digitais é, de um modo geral, 
inversamente proporcional à idade: diminui quando a idade aumenta. Isto pode 
ser observado especialmente entre pessoas com mais de 55 anos, tornando 
maior a lacuna digital. 

 O nível de educação também é um fator-chave para a aquisição de competências 
digitais: o nível de competências digitais geralmente aumenta 
proporcionalmente com o nível de educação formal dos indivíduos. 

 O hiato digital também está presente entre as mulheres, que geralmente têm 
menos conhecimento digital do que os homens, independentemente da idade ou 
do nível de escolaridade. 

 Entre os países parceiros analisados, a Bulgária e a Turquia são os países com um 
cenário dicotómico: por um lado, são países com a menor média de competências 
digitais, mas, por outro, são os países com menor percentagem de pessoas sem 
competências digitais (0%). A Itália, a Espanha e Portugal apresentam, em geral, 
valores semelhantes à média da UE28. 

 O panorama atual das ofertas de emprego é caracterizado por dois cenários: por 
um lado, a maior percentagem de contratações efetuadas junto do público-alvo 
do projeto (adultos com mais de 45 anos) dizem respeito a empregos de elevado 
nível, para os quais são necessários muitos anos de experiência profissional e 
conhecimento; por outro lado, para cargos pouco qualificados não é exigida 
experiência. Portanto, pessoas com qualificações médias são aquelas que 
atualmente têm menos possibilidades de serem contratadas. 

 As plataformas online para procura de emprego exigem competências digitais 
básicas, mas é necessária alguma literacia digital para aceder e utilizar essas 
plataformas, o que nem sempre é possível entre os trabalhadores com mais de 
45 anos. 

A atividade de pesquisa foi aprofundada por meio de entrevistas efetuadas a 15 profissionais 
de Recursos Humanos em cada país parceiro, de modo a conhecer a respetiva visão sobre o 
papel das redes sociais no processo de seleção e recrutamento de colaboradores. Como 
resultado comum, verifica-se que a literacia digital é considerada como um modo de alcançar 
a integração social e profissional, devido ao facto de que, numa sociedade cada vez mais 
digital, as pessoas necessitam de saber como ter sucesso no campo profissional em 
ambientes digitais, tal como sucede no campo pessoal. 

Além disso, os profissionais de RH entrevistados concordaram com a relevância da literacia 
digital, sendo um requisito solicitado por empregadores não especificamente dirigido a 
adultos com mais de 45 anos, mas a todos os colaboradores. No entanto, todos eles 
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reconheceram que o nível de competências digitais exigidas depende do tipo e nível do cargo 
profissional, bem como do setor económico da empresa. 

Por fim, a relevância das competências digitais foi avaliada pelos profissionais de Recursos 
Humanos entrevistados, de acordo com as áreas de Competências estabelecidas pelo 
Quadro Europeu de Competência Digital 2.1 (Processamento de Informação, Comunicação, 
Criação de Conteúdo, Resolução de Problemas e Segurança), as competências específicas 
sugeridas pelos parceiros, com diferentes níveis de proficiência, e o desempenho dos 
trabalhadores na empresa representada. 

De seguida, revelamos as 5 principais competências comuns selecionadas pela parceria para 
cada área de competência: 

Tabela 1. As 5 principais competências comuns avaliadas na pesquisa de campo LINK-UPS 

ÁREA DE 
COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIAS 

Processamento de 
Informação 

Classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e pastas para 
a localizar de forma mais fácil. 

Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, 
fotografias, música, vídeos, páginas da web) e saber ter acesso a estes uma vez 
guardados. 

Saber que nem todas as informações são confiáveis. 

Guardar as informações encontradas na internet em diferentes formatos. 

Procurar informações online utilizando um motor de busca. 

Comunicação 

Comunicar com outras pessoas utilizando o telemóvel, chamada VoIP (por 
exemplo, Skype) e-mail ou chat - utilizando recursos básicos (por exemplo, 
mensagens de voz, SMS, enviar e receber e-mails). 

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 ferramentas de colaboração e contribuir, por exemplo, para 
documentos /arquivos partilhados que outra pessoa criou. 

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

Criação de conteúdo 

Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, 
arquivos áudio) em pelo menos um formato utilizando ferramentas digitais. 

Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir 
notas de rodapé, gráficos e tabelas). 

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

Produzir conteúdo digital complexo em diferentes formatos (por exemplo, 
texto, tabelas, imagens, arquivos áudio). 

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 que as competências digitais necessitam de ser atualizadas 
regularmente. 

Atualizar regularmente as suas competências digitais. 

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

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

Saber que não deve revelar informações privadas online. 

Ter conhecimento que nem todas as informações online são fiáveis. 

Tomar medidas básicas para proteger os seus dispositivos (por exemplo, 
utilizar antivírus e senhas de acesso). 

Saber como reagir se o computador estiver infetado por um vírus. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas com profissionais de RH. 

 
Além disso, as 5 principais competências nacionais foram identificadas por cada país 
parceiro, nos seguintes termos: 
 
Tabela 2. As 5 principais competências nacionais por cada área de competência e país parceiro 

PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO 

BULGÁRIA: 

7. Classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e pastas para a localizar de forma mais 
fácil. 

8. Fazer cópias de segurança das informações ou arquivos armazenados. 

2. Saber que nem todas as informações são confiáveis. 

3. Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, fotografias, música, vídeos, páginas 
da web) e saber ter acesso a estes uma vez guardados. 

13. Guardar as informações encontradas na internet em diferentes formatos. 

ITÁLIA: 

3. Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, fotografias, música, vídeos, páginas 
da web) e saber ter acesso a estes uma vez guardados. 

8. Fazer cópias de segurança das informações ou arquivos armazenados. 

13. Guardar as informações encontradas na internet em diferentes formatos. 

14. Utilizar serviços de armazenamento online de informações. 

7. Classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e pastas para a localizar de forma mais 
fácil. 

PORTUGAL: 

2. Saber que nem todas as informações são confiáveis. 

1. Procurar informações online utilizando um motor de busca. 

4. Utilizar diferentes motores de busca para encontrar informações. 

3. Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, fotografias, música, vídeos, páginas 
da web) e saber ter acesso a estes uma vez guardados. 

9. Utilizar estratégias de pesquisa avançada (por exemplo, motores de busca) para encontrar informações 
fiáveis na internet. 

ESPANHA: 

7. Classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e pastas para a localizar de forma mais 
fácil. 

3. Guardar ou armazenar ficheiros ou conteúdos (por exemplo, textos, fotografias, música, vídeos, páginas 
da web) e saber ter acesso a estes uma vez guardados. 

1. Procurar informações online utilizando um motor de busca. 
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8. Fazer cópias de segurança das informações ou arquivos armazenados. 

11. Avaliar a precisão e credibilidade da informação utilizando uma série de critérios. 

TURQUIA: 

13. Guardar as informações encontradas na internet em diferentes formatos. 

7. Classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e pastas para a localizar de forma mais 
fácil. 

1. Procurar informações online utilizando um motor de busca. 

6. Comparar diferentes fontes para avaliar a fiabilidade das informações encontradas. 

2. Saber que nem todas as informações são confiáveis. 

 

 
COMUNICAÇÃO 

BULGÁRIA: 

1. Comunicar com outras pessoas utilizando o telemóvel, chamada VoIP (por exemplo, Skype) e-mail ou 
chat  - utilizando recursos básicos (por exemplo, mensagens de voz, SMS, enviar e receber e-mails). 

2.  Partilhar ficheiros e conteúdos utilizando ferramentas simples. 

3. Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, aplicam-se certas regras de comunicação (por 
exemplo, ao comentar, ao partilhar informações pessoais). 

8. Estar ciente e utilizar as regras da comunicação online ("netiqueta"). 

5. Utilizar ferramentas de colaboração e contribuir, por exemplo, para documentos /arquivos partilhados 
que outra pessoa criou. 

ITÁLIA: 

1. Comunicar com outras pessoas utilizando o telemóvel, chamada VoIP (por exemplo, Skype) e-mail ou 
chat  - utilizando recursos básicos (por exemplo, mensagens de voz, SMS, enviar e receber e-mails). 

2. Partilhar ficheiros e conteúdos utilizando ferramentas simples. 

3. Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, aplicam-se certas regras de comunicação (por 
exemplo, ao comentar, ao partilhar informações pessoais). 

5. Utilizar ferramentas de colaboração e contribuir, por exemplo, para documentos /arquivos partilhados 
que outra pessoa criou. 

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

PORTUGAL: 

1. Comunicar com outras pessoas utilizando o telemóvel, chamada VoIP (por exemplo, Skype) e-mail ou 
chat  - utilizando recursos básicos (por exemplo, mensagens de voz, SMS, enviar e receber e-mails). 

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

2. Partilhar ficheiros e conteúdos utilizando ferramentas simples. 

6. Utilizar algumas funções dos serviços online (por exemplo, serviços públicos, e-banking, compras 
online). 

3. Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, aplicam-se certas regras de comunicação (por 
exemplo, ao comentar, ao partilhar informações pessoais). 

ESPANHA: 

1. Comunicar com outras pessoas utilizando o telemóvel, chamada VoIP (por exemplo, Skype) e-mail ou 
chat  - utilizando recursos básicos (por exemplo, mensagens de voz, SMS, enviar e receber e-mails). 

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

5. Utilizar ferramentas de colaboração  e contribuir, por exemplo, para documentos /arquivos 
partilhados que outra pessoa criou. 

9. Utilizar ativamente uma ampla gama de ferramentas de comunicação online (e-mail, chat , SMS, 
mensagens instantâneas, blogs, micro-blogs, redes sociais). 
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2. Partilhar ficheiros e conteúdos utilizando ferramentas simples. 

TURQUIA: 

6. Utilizar algumas funções dos serviços online (por exemplo, serviços públicos, e-banking, compras 
online). 

3. Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, aplicam-se certas regras de comunicação (por 
exemplo, ao comentar, ao partilhar informações pessoais). 

7. Transmitir ou partilhar conhecimento online (por exemplo, através das redes sociais ou das 
comunidades online). 

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

5. Utilizar ferramentas de colaboração  e contribuir, por exemplo, para documentos /arquivos 
partilhados que outra pessoa criou. 

 
CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 

BULGÁRIA: 

1. Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio) em pelo menos 
um formato utilizando ferramentas digitais. 

2. Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

7. Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de rodapé, gráficos e 
tabelas). 

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

5. Produzir conteúdo digital complexo em diferentes formatos (por exemplo, texto, tabelas, imagens, 
arquivos áudio). 

ITÁLIA: 

1. Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio) em pelo menos 
um formato utilizando ferramentas digitais. 

2. Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

4. To be able to apply and modify simple functions and settings of software and applications (e.g. change 
default settings). 

7. Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de rodapé, gráficos e 
tabelas). 

5. Produzir conteúdo digital complexo em diferentes formatos (por exemplo, texto, tabelas, imagens, 
arquivos áudio). 

PORTUGAL: 

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

1. Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio) em pelo menos 
um formato utilizando ferramentas digitais. 

7. Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de rodapé, gráficos e 
tabelas). 

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

2. Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

ESPANHA: 

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

1. Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio) em pelo menos 
um formato utilizando ferramentas digitais. 

7. Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de rodapé, gráficos e 
tabelas). 

2. Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

4. Aplicar e modificar funções simples e configurações de software e aplicativos que utiliza (por exemplo, 
alterar as configurações padrão). 
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TURQUIA: 

7. Aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, inserir notas de rodapé, gráficos e 
tabelas). 

2. Efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

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

5. Produzir conteúdo digital complexo em diferentes formatos (por exemplo, texto, tabelas, imagens, 
arquivos áudio). 

1. Produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio) em pelo menos 
um formato utilizando ferramentas digitais. 

 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

BULGÁRIA: 

2. Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

9. Atualizar regularmente as suas competências digitais. 

1. Encontrar apoio e assistência quando ocorre um problema técnico ou quando utiliza um novo 
dispositivo, programa ou aplicativo. 

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

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

ITÁLIA: 

2. Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

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

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

6. Utilizar tecnologias digitais para resolver problemas (não técnicos). 

3. 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. 

PORTUGAL: 

2. Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

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

3. 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. 

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

13. Estar ciente dos novos desenvolvimentos tecnológicos. 

ESPANHA: 

2. Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

3. 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. 

14. Compreender como novas ferramentas funcionam. 

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

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

TURQUIA: 

4. Estar ciente que as competências digitais necessitam de ser atualizadas regularmente. 
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9. Atualizar regularmente as suas competências digitais. 

7. Selecionar uma ferramenta digital que se adapte às suas necessidades e avaliar a sua eficácia. 

2. Saber como resolver alguns problemas de rotina (por exemplo, fechar o programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar o programa, verificar a ligação à internet). 

3. 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 

BULGÁRIA: 

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

1. Tomar medidas básicas para proteger os seus dispositivos (por exemplo, utilizar antivírus e senhas de 
acesso). 

4. Saber que não deve revelar informações privadas online. 

14. Saber como reagir se o computador estiver infetado por um vírus. 

8. Utilizar credenciais de acesso diferentes para ter acesso a equipamentos, dispositivos e serviços digitais, 
e modificá-las periodicamente. 

ITÁLIA: 

4. Saber que não deve revelar informações privadas online. 

14. Saber como reagir se o computador estiver infetado por um vírus. 

10. Identificar um e-mail fraudulento pelo remetente. 

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

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

PORTUGAL: 

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

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

4. Saber que não deve revelar informações privadas online. 

1. Tomar medidas básicas para proteger os seus dispositivos (por exemplo, utilizar antivírus e senhas de 
acesso). 

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

ESPANHA: 

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

4. Saber que não deve revelar informações privadas online. 

14. Saber como reagir se o  computador estiver infetado por um vírus. 

1. Tomar medidas básicas para proteger os seus dispositivos (por exemplo, utilizar antivírus e senhas de 
acesso). 

10. Identificar um e-mail fraudulento pelo remetente. 

TURQUIA: 

4. Saber que não deve revelar informações privadas online. 

7. Executar esses programas de segurança e atualizá-los regularmente. 

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

1. Tomar medidas básicas para proteger os seus dispositivos (por exemplo, utilizar antivírus e senhas de 
acesso). 

8. Utilizar credenciais de acesso diferentes para ter acesso a equipamentos, dispositivos e serviços digitais, 
e modificá-las periodicamente. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas com os profissionais de RH. 
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Desta forma, a adaptação do quadro metodológico do projeto “LINK-UPS”, assim como dos 
materiais de formação a conceber, destinados a colmatar as necessidades dos grupos alvo e 
dos empregadores locais nos contextos nacionais dos parceiros, será assegurada através do 
referencial de competências, com o objetivo final de desenvolver as competências digitais 
de adultos desempregados, pouco qualificados e pouco especializados, com mais de 45 anos, 
reforçando assim o seu acesso ao emprego. 
 


