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1. Objetivos do Manual 

1.1. Objetivos Gerais 

Este manual tem como objetivo apoiar técnicos de emprego e/ou outros profissionais 
relevantes, organizações e empresas que trabalham com desempregados pouco 
qualificados/pouco especializados, com mais de 45 anos, com vista a aumentarem as 
suas competências digitais e sociais.  

O manual apresenta uma abordagem inovadora e fornece orientações sobre como o 
quadro metodológico e a plataforma interativa móvel e online, previamente criados 
pela parceria LINK-UPS, poderão ser utilizados pelos profissionais para melhorarem a 
qualidade dos serviços prestados e o impacto gerado nos grupos-alvo. 

1.2. Utilidade do Manual 

O manual oferece diferentes tipos de informação sobre: 

• O quadro metodológico seguido pelos parceiros do projeto durante a atividade de 
pesquisa realizada, e como, graças aos resultados recolhidos em cada país 
(Portugal, Espanha, Itália, Bulgária e Turquia), foram selecionadas a nível da 
parceria as 5 competências comuns para cada área de competência. 

• Os 5 módulos de formação em competências digitais desenvolvidos. 

• Como utilizar a plataforma de e-learning (requisitos técnicos e orientações para 
aceder à plataforma por computador fixo/portátil e/ou dispositivos móveis 
compatíveis, login, idiomas, painel, cursos, personalização). 

•  A avaliação diagnóstica e final. 

• A certificação. 

1.3. Como Utilizar o Manual 

Este manual apresenta os elementos descritivos do projeto LINK-UPS, designamente o 
desenvolvimento da ideia do projeto, as atividades realizadas pelos parceiros antes da 
elaboração deste manual, assim como as orientações práticas a que os técnicos de 
emprego e/ou outros profissionais poderão recorrer ao apoiar os seus grupos-alvo no 
acesso à plataforma de e-learning, que contém os módulos de formação em 
competências digitais. 

Assim, na primeira parte deste manual (capítulos 1 e 2) encontrará um Glossário de 
termos e conceitos que foram identificados e incluídos nos 5 módulos de formação 
sobre competências digitais, as principais informações relativas ao Programa Erasmus+ 
que cofinancia o projeto LINK-UPS, as necessidades identificadas pelo projeto, os seus 
objetivos, os grupos-alvo e os resultados intelectuais previstos. 
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No capítulo 3, são apresentadas algumas informações sobre os 
percursos/oportunidades de formação oferecidos a adultos pouco qualificados 
relativamente às competências digitais, nos diferentes países parceiros do projeto: 
Portugal, Espanha, Bulgária, Itália e Turquia. 

No capítulo 4, após uma descrição mais específica dos resultados intelectuais esperados, 
encontra-se a metodologia aplicada pelos parceiros para a realização da pesquisa 
documental e de campo. Graças a esta atividade foram selecionadas ao nível da parceria 
as competências comuns mais relevantes e, em consonância, foram desenvolvidos os 
conteúdos dos 5 módulos de formação para pessoas pouco qualificadas com mais de 45 
anos, bem como para profissionais que as apoiam: 1 - Processamento de Informação; 2 - 
Comunicação: 3 - Criação de Conteúdo; 4 - Resolução de Problemas; 5 - Segurança. 

Na segunda parte do capítulo 4, encontra-se a secção dedicada à utilização da 
plataforma de e-learning (disponível em inglês e nos diferentes idiomas da parceria) que 
alberga os 5 módulos de formação. Este capítulo disponibiliza toda a informação 
necessária a este respeito: Requisitos técnicos e credenciais de acesso à plataforma por 
computador fixo/portátil e/ou dispositivos móveis compatíveis, Login, Idiomas, Painel, 
Cursos, Personalização. 

Finalmente, no capítulo 5 são fornecidos alguns elementos sobre: facilitação do 
processo de formação; recursos que o painel de controlo oferece aos profissionais para 
a criação de grupos de utilizadores e partilha de conhecimentos, esclarecimentos e 
apoio quanto aos conteúdos oferecidos nos módulos; fases de aprendizagem; avaliação 
diagnóstica e final e certificação dos utilizadores que participaram no programa de 
formação. 

1.4. Glossário 

• Acesso à Internet - Possibilidade de pesquisar, obter ou tratar a informação 
disponibilizada na Internet. 

• Android - Sistema operacional móvel desenvolvido pela Google. Os utilizadores 
podem ter acesso a aplicações e programas via Google Play. 

• Aranha - Programa que percorre a Internet, de uma forma metódica e autónoma, 
visitando os sítios Web e lendo as suas páginas com a finalidade de criar entradas 
no índice de um motor de busca. 

• Base de dados - Coleção de dados organizada de acordo com uma estrutura 
conceptual que descreve as características desses dados, bem como as relações 
entre as entidades correspondentes, e destinada a um ou vários domínios de 
aplicação. 

• Blog - Diário online localizado num site. O conteúdo de um blog normalmente inclui 
texto, imagens, vídeos, GIFs animados e até digitalizações de diários ou diários 
físicos antigos offline e outros documentos impressos. 
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• Chamadas de voz/vídeo - Ligação telefónica que utiliza uma ligação à Internet. 
"Chamada de vídeo", chat por vídeo" e "videofonia" geralmente significam que duas 
pessoas comunicam visualmente. 

• Clipe - Ficheiro de vídeo. 

• Computador fixo - O computador é composto pela caixa ou torre (a caixa plástica 
que contém os componentes do computador), assim como pelo monitor ou ecrã, o 
teclado, o rato, a impressora e os altifalantes. 

• Computador portátil - Computador pessoal pequeno e portátil. 

• Conferência de voz/vídeo – Também denominada por videoconferência, oferece a 
possibilidade de duas ou mais pessoas comunicarem simultaneamente. 

• Conteúdo digital - Conteúdo passível de ser incorporado, armazenado, manipulado 
e disponibilizado sob a forma digital. 

• Dados - Representação da informação sob uma forma convencional adequada à 
comunicação, à interpretação ou ao processamento. Nota: Os dados podem ser 
processados através de meios humanos ou automáticos.   

• Descarregar (Download) - Receber no próprio computador dados (por exemplo, um 
ficheiro com um texto ou um programa) de outro computador, geralmente de um 
servidor. 

• Dispositivo USB ou pen drive - Dispositivo usado para armazenamento de dados 
que inclui uma memória flash e uma interface USB (Universal Serial Bus) integrada. 

• Domínio - Grupo de computadores e dispositivos de uma rede, em particular da 
Internet, que são administrados como uma unidade com regras e procedimentos 
comuns e que partilham um nome comum (nome do domínio). 

• E-mail - Mensagem digital, que pode conter texto, arquivos, imagens, enviada 
através de uma rede a um indivíduo ou grupo de indivíduos específicos. É 
necessário um endereço de e-mail para receber e-mails, e esse endereço é exclusivo 
do utilizador. 

• Endereço URL ou endereço Web - Endereço pelo qual documentos e outros 
recursos são conhecidos e acedidos na Internet com a ajuda de um programa de 
navegação. Integra caratéres identificadores do protocolo, do domínio e do 
caminho para atingir o recurso. 

• Ficheiro - Conjunto identificado de registos tratados como uma unidade. Um 
ficheiro informático é um ficheiro que pode estar guardado na memória 
permanente de um computador, e que está disponível para ser usado por 
programas informáticos. 
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• Firewall - Sistema de segurança que monitoriza e controla o tráfego de entrada e 
saída da rede com base em regras de segurança predeterminadas. 

• Fornecedor de acesso à Internet ou fornecedor de serviços de Internet - Empresa 
ligada em permanência à Internet e que a põe à disposição de particulares ou de 
empresas ligadas àquela rede, permitindo-lhes aceder aos diferentes serviços por 
ela disponibilizados. 

• Hardware - Ferramentas, máquinas e outros equipamentos duráveis.  

• Hiperligação - Referência de algum ponto de um hipertexto para um ponto do 
mesmo ou de outro documento; uma tal referência é normalmente especificada de 
uma forma diferenciada do resto do hipertexto (por exemplo, usando palavras 
sublinhadas). 

• Hipertexto - Documento que, além da informação que veicula, contém 
hiperligações ao mesmo ou a outros textos, permitindo assim uma leitura não 
linear. O hipertexto é o princípio básico da World Wide Web (WWW). 

• Internet - Rede de área alargada que é uma confederação de redes de 
computadores das universidades e de centros de pesquisa, do Governo, militares e 
comerciais, com base no protocolo TCP/IP. Proporciona acesso a sítios Web, correio 
eletrónico, sistemas de boletins eletrónicos, bases de dados, grupos de discussão 
(fóruns), etc. 

• IOS - Sistema operacional da Apple que funciona no iPhone, iPad, Macbook. Os 
utilizadores podem ter acesso às aplicações e programas via Apple Store. 

• Malware - Software criado especificamente para prejudicar, danificar ou obter 
acesso não autorizado a um sistema de computador. 

• Mapa Mental - Diagrama utilizado para organizar visualmente a informação. 

• Marcadores - Conjunto de referências a páginas Web, a documentos eletrónicos ou 
a partes deles, que são organizadas pelo cibernauta, inclusivamente recorrendo a 
um conceito de pastas semelhante ao que é utilizado na organização de ficheiros, e 
que lhe permite reencontrar facilmente os dados julgados interessantes, aquando 
de uma consulta posterior. 

• Meios de comunicação digitais - Utilizam tecnologias adequadas à criação e 
disponibilização de conteúdos digitais. Exemplos: áudio digital, vídeo digital, World 
Wide Web. 

• Modem - Dispositivo de rede que encaminha pacotes de dados entre redes de 
computadores. O modem executa as funções de direcionamento do tráfego na 
Internet. 
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• Navegação na Internet - Ação de utilizar a Internet à procura de informação, por 
meio de um programa de navegação, com o utilizador a deslocar-se entre páginas 
do mesmo sítio Web ou de sítios diferentes, recorrendo a hiperligações. 

• Netiqueta - Utilização das regras de comunicação na Internet de maneira correta ou 
aceitável. 

• Offline - Não está ligado a uma rede e, portanto, não se pode ligar com outros 
computadores. 

• Página Web - Documento de hipertexto na World Wide Web, normalmente escrito 
em linguagem HTML, que pode ser visualizado através do respetivo endereço URL, 
recorrendo a um programa de navegação. 

• Phishing - A tentativa de ter acesso a informações pessoais através do envio de e-
mails supostamente provenientes de uma empresa genuína que opera na Internet, 
mas que, na verdade, se trata de um site falso, operado por burlões. 

• Router - Equipamento cujas funções fundamentais são criar uma rede local e enviar 
dados para os computadores ligados a essa rede.  

• Servidor - Programa informático que recebe e satisfaz pedidos de outros programas 
(programas clientes, o browser por exemplo), no mesmo ou noutros computadores. 

• Sítio Web (Website) - Conjunto de páginas web organizadas por uma determinada 
pessoa ou organização, armazenados e disponibilizados na World Wide Web, com 
informações de diferentes espécies (texto, fotos, animações gráficas, sons e vídeos). 

• SmartArt - Ferramenta para apresentar texto de uma forma mais cativante e 
expressiva.  

• Software - Os programas e outras informações operacionais usadas por um 
computador, tablet, smartphone, etc. 

• Spam - Mensagens irrelevantes ou não solicitadas, geralmente de natureza 
comercial, enviadas pela Internet. 

• World Wide Web - Sistema baseado na utilização de hipertexto, que permite a 
pesquisa de informação na Internet, o acesso a essa informação e a sua 
visualização. Utiliza a linguagem HTML e o protocolo HTTP para apresentar e 
transmitir texto, gráficos, som e vídeo, e incorpora também outros protocolos 
Internet tradicionais como Gopher, FTP, WAIS e Telnet. 
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2. O Projeto LINK-UPS 

2.1. Estrutura do Programa 

O projeto LINK-UPS - Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult 
Workers for Digital Society é cofinanciado pelo programa ERASMUS+, programa da 
União Europeia (UE) de apoio à educação, formação, juventude e desporto na Europa. 

O objetivo do Erasmus+ é contribuir para a estratégia Europa 2020 para o crescimento, 
o emprego, a equidade social e a inclusão, bem como para os objetivos do quadro 
estratégico da UE Educação e Formação 2020 (EF 2020). 

O Erasmus+ visa também promover o desenvolvimento sustentável dos seus parceiros 
no domínio do ensino superior e contribuir para a consecução dos objetivos da 
Estratégia da UE para a Juventude. 

As questões específicas abordadas pelo programa incluem: 

• Redução do desemprego, especialmente entre os jovens. 

• Promoção da educação de adultos, especialmente em novas competências e 
atitudes exigidas pelo mercado de trabalho. 

• Incentivo dos jovens a participarem na democracia europeia. 

• Apoio da inovação, cooperação e reforma. 

• Redução do abandono escolar precoce. 

• Promoção da cooperação e mobilidade nos países parceiros da UE. 

O projeto LINK-UPS, submetido em 2018 pela Consultis - Consultoria Empresarial, 
Unipessoal Lda. (Portugal), no âmbito da ação-chave 2 “Cooperação para a inovação e o 
intercâmbio de boas práticas” no domínio das Parcerias Estratégicas para a educação de 
adultos, contribui para a promoção da aprendizagem de adultos, especialmente para o 
desenvolvimento das competências digitais exigidas pelo atual mercado de trabalho. 

2.2. Descrição Geral 

Nos últimos anos, o termo competência digital tornou-se cada vez mais relevante na 
sociedade do conhecimento: cada vez mais as competências digitais são necessárias aos 
cidadãos devido à grande presença da Internet e das redes sociais na vida quotidiana e 
profissional. 

Neste contexto, as redes sociais não são apenas um meio de estar em contacto com 
amigos e familiares, mas são também um canal de comunicação relevante para o setor 
empresarial e para os locais de trabalho: um exemplo adequado é a mudança 
significativa no modo de recrutamento, seleção e contratação de colaboradores, pois 
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atualmente os recrutadores consideram as redes sociais uma ferramenta eficaz para 
encontrarem o talento que procuram. Adicionalmente, verifica-se um maior interesse 
nos processos de recrutamento, nos baixos custos e rapidez de resposta, que são as 
principais vantagens da utilização das redes sociais como um canal essencial para a 
seleção de colaboradores. 

Assim, é evidente que os adultos, empregados ou desempregados, necessitam de 
adquirir competências digitais, de forma a procurarem melhores oportunidades de 
emprego, e de desempenharem de modo mais competitivo o seu trabalho num 
mercado global que exige conhecimentos digitais a partir da procura de emprego. 

Em termos de competências digitais, considerando que, para funcionar eficazmente 
numa sociedade digital, são necessárias mais do que competências de nível básico, 
cerca de 50% da população da UE pode ser considerada insuficientemente qualificada 
em termos digitais (com competências digitais baixas ou básicas). Na Turquia, 45% da 
população não possui as competências necessárias para operar efetivamente no mundo 
digital, enquanto a percentagem é de 43% em Portugal, 47% na Itália e mais de 50% na 
Bulgária e em Espanha (Eurostat 2017). 

Assim, é importante que os adultos pouco qualificados/pouco especializados, 
especialmente com mais de 45 anos, desenvolvam as suas competências digitais para 
que possam efetivamente utilizar as redes sociais, no sentido de criarem mais 
oportunidades nas esferas social e profissional.  

O projeto LINK-UPS visa contribuir para o aumento das competências digitais e sociais 
destes adultos pouco qualificados/pouco especializados, dando-lhes a oportunidade de 
melhorarem as suas competências através de uma plataforma interativa móvel e online 
com módulos de formação e avaliação diagnóstica e final. 

O projeto visa também apoiar os técnicos de emprego e/ou outros profissionais 
relevantes, organizações e empresas que trabalham com desempregados pouco 
qualificados/pouco especializados. 

2.3. Grupos-Alvo 

Os grupos-alvo do projeto LINK-UPS são: 

• Adultos desempregados pouco qualificados/pouco especializados, principalmente 
com mais de 45 anos, na Bulgária, Itália, Portugal, Espanha e Turquia. 

• Técnicos de emprego e/ou outros profissionais relevantes, organizações e empresas 
que trabalham com desempregados pouco qualificados/pouco especializados. 

2.4. Objetivos 

O projeto LINK-UPS visa: 
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• Desenvolver as competências digitais de adultos desempregados pouco 
qualificados, principalmente com mais de 45 anos, através de ferramentas 
inovadoras, a fim de os motivar e capacitar para a construção de uma forte 
identidade profissional online que reforce o seu acesso ao emprego, conduzindo à 
sua inclusão socioeconómica. 

• Reforçar o conhecimento dos técnicos de emprego e/ou outros profissionais 
relevantes, organizações e empresas que trabalham com desempregados pouco 
qualificados/pouco especializados e dotá-los de uma nova abordagem/ferramentas 
para apoiar e interagir com os desempregados de meia-idade por meio de 
dispositivos eletrónicos e das redes sociais. 

2.5. Resultados Intelectuais 

O projeto LINK-UPS desenvolverá 3 resultados intelectuais: 

• R1 - Quadro metodológico para a construção de competências digitais de 
desempregados pouco qualificados/pouco especializados através das redes sociais. 

O objetivo do R1 é desenvolver um quadro metodológico para a construção de 
competências digitais de desempregados pouco qualificados/pouco especializados 
(particularmente acima dos 45 anos), através das redes sociais, com vista a aumentar o 
seu acesso a oportunidades de emprego. 

As tarefas planeadas para o R1 são as seguintes: 

Tarefa 1.1. Avaliação das metodologias, práticas e ferramentas de recrutamento, 
triagem e seleção online. 

Tarefa 1.2. Desenvolvimento do referencial para a construção de competências: revisão 
da literatura sobre os modelos existentes. 

• R2 - Plataforma interativa móvel e online para a construção de competências 
digitais de desempregados pouco qualificados/pouco especializados. 

O objetivo do R2 é desenvolver a implementação piloto de uma plataforma interativa de 
e-learning, móvel e online, para a construção de competências digitais de 
desempregados com baixas qualificações (com mais de 45 anos), através das redes 
sociais, com base no quadro metodológico desenvolvido no R1. 

Tarefa 2.1. Desenvolvimento da plataforma interativa. 

Tarefa 2.2. Implementação piloto do processo de construção de competências digitais. 

• R3 - Ferramenta de autoavaliação online e manual de usabilidade para profissionais 
que apoiam desempregados pouco qualificados/pouco especializados. 
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O objetivo do R3 é o desenvolvimento e a disseminação de uma ferramenta de 
autoavaliação online e de um manual de usabilidade que apresentará a nova abordagem 
e fornecerá orientações sobre como o quadro metodológico e a plataforma interativa 
móvel e online poderão ser utilizadas pelos profissionais que apoiam adultos 
desempregados. 

Tarefa 3.1. Desenvolvimento da ferramenta de autoavaliação online e do manual para 
profissionais. 

Tarefa 3.2. Divulgação da ferramenta de autoavaliação online e do manual para 
profissionais. 

 

3. Contexto da Aquisição de Competências Digitais nos Países Parceiros 

3.1. Portugal 

Em Portugal, existem várias iniciativas, respostas e encaminhamentos destinados a 
colmatar o fosso digital dos cidadãos mais velhos pouco qualificados com dificuldades 
na utilização de novas tecnologias. Essas iniciativas representam essencialmente 
programas de literacia digital adaptados às necessidades específicas da população 
adulta. 

A mais comum é a formação profissional, que visa a aquisição de ferramentas e 
competências digitais que os adultos desempregados necessitam para a procura de 
emprego e posterior integração social e profissional. 

Assumindo que o adulto desempregado esteja inscrito num centro de emprego do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o técnico de emprego promove 
conjuntamente com os adultos a procura ativa de emprego através de sites de emprego 
específicos. No entanto, direcionam igualmente os adultos desempregados para 
formação específica em literacia digital, nomeadamente em Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC). Esta formação pode ser desenvolvida nos chamados Cursos de 
Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA), organizados em unidades de formação 
de curta duração (25 ou 50 horas). Para além da aquisição das competências associadas 
ao curso de formação escolhido, os adultos também têm acesso a uma bolsa de 
formação: subsídios de alimentação e de transporte. 

Desde outubro de 2019, o IEFP também disponibiliza o Programa de Formação em 
Competências Básicas no âmbito do Programa INCoDe.2030, Eixo 1 - Inclusão, uma 
iniciativa de política pública integrada dedicada ao aprimoramento das competências 
digitais. 

Por outro lado, o adulto desempregado também pode ser encaminhado ou inscrito nos 
Centros Qualifica, onde desenvolve o processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), e pode igualmente trabalhar as suas 
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competências digitais no âmbito da procura de emprego. Também aqui é ensinada uma 
área de competência chave denominada Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). 

O Governo Português disponibiliza ainda aos adultos o Programa de Formação em 
Competências Básicas, que visa a aquisição de competências básicas de leitura, escrita, 
cálculo e utilização de tecnologias de informação e comunicação, e a sua posterior 
integração em Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível básico ou em 
processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Básicas 
(equivalente ao nível 1 do ISCED). 

Ao nível comunitário, existem também alguns projetos que trabalham em competências 
digitais para adultos desempregados, como os Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social (CLDS), bem como o Projeto Escolhas. Existem ainda estruturas de apoio para os 
adultos desempregados, denominadas Gabinetes de Inserção Profissional (GIP), que 
trabalham essencialmente na procura ativa de emprego e no reforço da utilização de 
ferramentas digitais. 

No que se refere aos adultos desempregados de longa duração, existem organizações 
como a RUMO, acreditada pela DGERT (entidade pública que regula as entidades de 
formação), que trabalham as competências digitais no âmbito de cursos de formação 
adaptados às necessidades dos adultos, permitindo também desenvolver as 
competências necessárias para a integração dos adultos no mercado de trabalho. 

Por fim, é de salientar que, nos termos do Decreto-Lei n.º 140/2001, de 24 de abril, 
qualquer cidadão pode solicitar o reconhecimento das suas competências informáticas 
básicas através da obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da 
Informação. Este diploma é um instrumento para combater a infoexclusão, de reforço 
da cidadania e promoção da coesão social no contexto da Sociedade da Informação. 

Apesar de todas as iniciativas e programas em curso, continua a ser necessário - citando 
o Programa INCoDe.2030: "Generalizar a literacia digital, com vista ao exercício pleno de 
cidadania e à inclusão numa sociedade com práticas cada vez mais desmaterializadas, e 
em que muitas interações sociais acontecem na Internet e são crescentemente 
mediadas por dispositivos eletrónicos." Na verdade, apesar de todos os esforços, muitos 
adultos não possuem as competências digitais necessárias. E é também um facto que a 
maioria das respostas existentes implicam uma aprendizagem formal, o que ainda 
constitui um obstáculo à participação de adultos desempregados com baixa 
qualificação, acima dos 45 anos. 

De acordo com o quadro geral descrito, a Comissão Europeia recomendou ao Conselho 
que Portugal tomasse medidas em 2019 e 2020 para melhorar o nível de competências 
da população, em particular a sua literacia digital, nomeadamente tornando a educação 
de adultos mais recetiva às necessidades do mercado de trabalho. A Comissão refere 
que: “O baixo nível de qualificações dos trabalhadores constitui um obstáculo ao 
investimento e ao crescimento da produtividade. Cerca de 50 % da população com 
idade compreendida entre os 25 e os 64 anos têm baixos níveis de escolaridade, um 
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nível muito acima da média da União (22 % em 2018). A reduzida disponibilidade de 
pessoal qualificado constitui um obstáculo importante ao investimento, de que as 
empresas se queixam. No caso da educação de adultos, em especial, é necessário 
promover ainda mais a participação das pessoas com baixas qualificações (cuja 
participação em ações de formação é inferior à média da União) e conceder incentivos 
públicos específicos às pequenas e médias empresas para a formação do seu pessoal. As 
competências digitais constituem um desafio especial, com 50 % da população 
portuguesa a carecer de competências digitais básicas, em comparação com uma média 
da União de 43 %. O investimento na educação e na formação, incluindo as 
infraestruturas, é fundamental para melhorar a empregabilidade e a mobilidade social.” 
Portanto, é necessário o país: “Adotar medidas destinadas a reduzir a segmentação do 
mercado de trabalho. Melhorar o nível de competências da população, em especial a 
sua literacia digital, tornando nomeadamente a educação dos adultos mais adequada às 
necessidades do mercado de trabalho.” 

Neste contexto, o projeto LINK-UPS oferece aos profissionais que trabalham com 
adultos, bem como aos próprios adultos, outra resposta para superar a lacuna digital, 
que é complementar às outras respostas existentes, e suficientemente flexível e 
inovadora para motivar os adultos desempregados a participarem e melhorarem as suas 
competências digitais. 

3.2. Bulgária 

Quanto à formação em competências digitais na Bulgária, esta resume-se, no essencial, 
a uma formação em competências básicas de informática, denominada Competência 
Digital, com uma duração de 45 horas, oferecida pelo Ensino e Formação Profissional ou 
por centros de formação para adultos. Esta formação inclui conhecimentos de 
informática e de tecnologias da informação e comunicação. 

A razão pela qual os adultos desempregados escolhem esta formação prende-se com a 
relevância dos conhecimentos e competências para aplicação prática e uso de 
aplicações profissionais de processamento de texto, folhas de cálculo, bases de dados e 
apresentação ao público de informações em computador, assim troca de dados entre 
diferentes aplicações. Permite-lhes também aprender a trabalhar com as tecnologias 
baseadas na Internet. 

Assim, após a formação, os destinatários adquirirão competências digitais que podem 
ser aplicadas imediatamente com elevada eficiência. 

Esta formação destina-se a todos aqueles que necessitam de conhecimentos de 
informática, competências básicas do MS Office e conhecimentos de tecnologias 
baseadas na Internet. 

Os tópicos abordados são os seguintes: 

1. Como usar o computador? 
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2. O que é internet e como utilizá-la? 

3. Microsoft Office e Microsoft Excel. 

4. Apresentações e redes sociais. 

Esta formação, de natureza prática, é dinamizada por formadores na área da tecnologia 
informática, tendo um custo de 250 BGN. Este custo poderá ser suportado através de 
um voucher atribuído no âmbito de um programa público específico. 

A formação pode ser organizada em formato presencial ou à distância. Os formandos 
têm direito a um certificado de formação profissional reconhecido na Bulgária e na 
União Europeia. 

3.3. Espanha 

Em Espanha, existem muitas iniciativas nacionais, regionais e locais que oferecem 
formação em competências digitais e dão prioridade de acesso a adultos 
desempregados pouco qualificados. Estas ações estão de acordo com o Plano 
Reincorpora-t 2019-20211, que é a estratégia nacional espanhola para prevenir e reduzir 
o desemprego de longa duração. Neste plano, os desempregados com mais de 45 anos 
são considerados um segmento vulnerável da população, ao qual deve ser dada especial 
atenção. Um dos objetivos específicos deste plano é melhorar a empregabilidade deste 
grupo, proporcionando-lhes formação em competências digitais. No seguimento deste 
objetivo, o plano incentiva os Serviços Públicos de Emprego da Espanha (SEPE) a 
continuarem a centrar as suas ações e fluxos de trabalho na promoção da formação 
digital para este segmento da população. Por exemplo, entidades como a FEMXA 
oferecem formação em literacia digital totalmente financiada pelos SEPE na qual é dada 
prioridade a pessoas com mais de 45 anos2. Em 2018, o Governo aprovou um convite à 
apresentação de candidaturas de financiamento de programas de formação digital, 
dando acesso preferencial a trabalhadores pouco qualificados e com mais de 45 anos. 
Além disso, a Red.es 3 , pertencente ao Ministério dos Assuntos Económicos e 
Transformação Digital, no âmbito da sua ampla missão de digitalização da economia, 
oferece cursos de aprendizagem ao longo da vida sobre competências digitais, dando 
também prioridade de acesso aos grupos anteriormente mencionados. 

Além disso, os serviços de emprego da maioria das comunidades autónomas e de alguns 
municípios também oferecem workshops e atividades de formação com o mesmo 
objetivo. Por exemplo, a Câmara Municipal de Madrid realiza seminários sobre 
competência digital para induzir os desempregados com poucos ou nenhuns 
conhecimentos informáticos à utilização do computador, acesso à Internet e ao correio 
electrónico4. Além disso, Castilla La Mancha desenvolveu um programa de formação 

                                                      
1 Disponível em: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html 
2 Disponível em: https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/mayores-de-45-anos 
3 Disponível em: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales 
4 Disponível em: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-
Empleo-de-

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html


  

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

14 
 

digital para pessoas com mais de 55 anos, chamado CapaciTIC +555. Mais recentemente, 
e com um âmbito mais alargado, a comunidade autónoma da Extremadura lançou o 
INNOVATED6, o Plano de Educação Digital que visa integrar as TIC no sistema de ensino 
e desenvolver programas inovadores. Além disso, existem também organizações sem 
fins lucrativos, associações e fundações, como a FOREM7, que oferecem cursos gratuitos 
sobre competências digitais básicas. Todos estes cursos apoiam os desempregados ou 
pessoas com mais de 45 anos de idade e pouco qualificadas a melhorarem os seus 
conhecimentos digitais e, portanto, a sua empregabilidade. Além disto muitos dos 
programas conferem diplomas de conclusão que certificam oficialmente determinado 
nível de competências digitais e podem ser considerados uma mais-valia no mercado de 
trabalho. 

3.4. Turquia 

A Agência de Emprego da Turquia (İŞKUR) disponibiliza variados programas que visam 
preencher a lacuna digital dos cidadãos pouco qualificados. A maioria desses programas 
é proposta para aquelas pessoas que necessitam de competências específicas para se 
adaptarem às novas condições da digitalização da sociedade. Com vista a proteger e 
aumentar o emprego, melhorar as qualificações profissionais dos desempregados, 
reduzir o desemprego e facilitar a entrada dos grupos em situação de desvantagem no 
mercado de trabalho, a Agência de Emprego da Turquia organiza cursos de formação 
profissional, programas de formação on-the-job, programas de valorização e 
qualificação, e outros programas e projetos específicos. Além disso, os programas de 
formação para as competências digitais de indivíduos com mais de 35 anos são 
organizados por meio de programas de valorização e qualificação da sociedade. 

Ao nível local e regional, nos Centros de Serviços da Agência de Emprego da Turquia, é 
prestado serviço de consultoria aos desempregados inscritos que pretendam usufruir 
dos serviços de emprego oferecidos pela instituição. Os adultos desempregados têm a 
oportunidade de, nestes serviços, frequentar o curso/programa mais adequado. Os 
custos dos participantes nestes programas são cobertos pelo İŞKUR. Além disso, no final 
da formação, cada participante recebe um certificado de qualificação profissional válido 
internacionalmente ou um certificado de conclusão de curso aprovado pelo Ministério 
da Educação ou por uma Universidade. 

Por outro lado, seguindo as competências-chave determinadas pela União Europeia em 
2006 (comunicação em língua materna, comunicação em língua estrangeira, 
competências básicas em matemática, ciências e tecnologia, competência digital, 
aprender a aprender, qualificações sociais e humanas, empreendedorismo e consciência 
e expressão cultural), foi estabelecido um sistema de aprendizagem ao longo da vida. A 
Turquia preparou uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida neste contexto, e o 

                                                                                                                                                              
Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee
78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C223e894aa85
63510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&idCapitulo=10652388   
5 Disponível em: https://www.capacitatic55.com/   
6 Disponível em: https://www.educarex.es/edutecnologias/innovated.html 
7 Disponível em: https://www.forem.es/curso/competencias-digitales-basicas?mod=P 
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sistema educativo capacitou-se para abarcar todas as modalidades de ensino e 
formação, incluindo a educação de adultos. Estas ações foram implementadas para a 
concretização do sistema de aprendizagem ao longo da vida, delineado num Documento 
de Estratégia para o período 2014-2018. 

Os cursos de formação profissional são organizados para desenvolver conhecimentos e 
competências em profissões, de acordo com os interesses, necessidades e talentos, com 
vista a reforçar a empregabilidade dos adultos ou a permitir-lhes trabalhar de forma 
independente. Os cursos de formação profissional são gratuitos. A frequência é 
obrigatória, com possibilidade de justificação de faltas. 

A orientação profissional e vocacional presta apoio aos jovens que estão na fase de 
escolha de emprego e profissão e vão iniciar a formação profissional, assim como 
aqueles que vão trabalhar pela primeira vez, que estão desempregados por um longo 
período, desempregados que recebem subsídio de desemprego, adultos que querem 
adquirir, mudar ou progredir numa profissão através de aconselhamento individual e 
em grupo e torná-los conscientes sobre a importância das suas escolhas profissionais e 
de trabalho, obter informações sobre locais de trabalho, vocações e oportunidades de 
formação. Também são oferecidas formações para o desenvolvimento de competências 
para a procura e manutenção de emprego, entrevista com o empregador e preparação 
de currículo para ajudar os desempregados que se candidataram à Agência no âmbito 
do aconselhamento e procura de emprego, formandos de centros de formação 
profissional, escolas secundárias vocacionais, escolas profissionalizantes do ensino 
superior e universidades, bem como oficiais particulares e não-comissionados prestes a 
completar o seu serviço militar. Os serviços de aconselhamento vocacional e de 
emprego são prestados em todas as direções regionais e serviços locais da İŞKUR, a 
Agência de Emprego da Turquia.  

Um Centro de Dados Profissionais é um local onde se encontram informações sobre as 
profissões e os locais de formação, e são recolhidos os dados que ajudam aqueles que 
estão na fase de escolha de uma profissão e de um local de formação a tomarem 
decisões conscientes. As pessoas abaixo mencionadas podem beneficiar dos centros de 
dados profissionais:  

• Aqueles que se encontram na fase de escolha de uma profissão; 
• Aqueles que pretendem obter informações sobre profissões, cujas formações são 

oferecidas em centros de formação profissional; 
• Adultos que pretendem progredir na carreira ou mudar a sua profissão;  
• Conselheiros de orientação profissional, diretores escolares, pais e qualquer pessoa 

que queira aprender sobre profissões e locais de formação.  

Os interessados podem candidatar-se aos centros de dados profissionais 
individualmente ou em grupo. As entrevistas em grupo são realizadas no centro a 
pedido dos conselheiros de orientação profissional, e os formandos recebem 
informações detalhadas sobre a importância da escolha da profissão, e sobre os 
recursos através dos quais as informações profissionais podem ser obtidas. 
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Os programas de empreendedorismo são organizados e conduzidos no quadro dos 
princípios especificados no Protocolo de Cooperação de Formação Aplicada ao 
Empreendedorismo (UGE) celebrado entre a Organização de Desenvolvimento das 
Pequenas e Médias Empresas (KOSGEB) e a Agência de Emprego da Turquia (İŞKUR).  

No final da formação, os formandos recebem o Certificado de Participação em 
Formação Aplicada ao Empreendedorismo. Este certificado é um documento a ser 
utilizado para a candidatura ao Apoio ao Novo Empreendedor (KOSGEB).  

Além dos programas da İŞKUR, os adultos também podem participar em formações 
promovidas por Centros de Formação Contínua Universitários, centros de formação 
privados, programas online, formações promovidas por ONGs e projetos.  

O website e a plataforma e-learning do projeto LINK-UPS (www. linkups.eu) constituem 
também uma boa alternativa para a formação de competências digitais8.  

3.5. Itália 

A Agenda Digital Italiana foi estabelecida em março de 2012 por decreto do Ministério 
do Desenvolvimento Económico, em consulta com o Ministério da Administração 
Pública e da Simplificação, o Ministério da Coesão Territorial, o Ministério da Educação, 
Universidade e Investigação e o Ministério da Economia e Finanças. 

O gabinete de controlo da agenda digital italiana identificou seis eixos estratégicos: um 
deles é chamado de " Literacia Informática - Competências Digitais". Possui, entre as 
suas próprias linhas de ação, a superação do fosso digital (diferenças de género, 
diferenças territoriais, diferenças de estatuto socioeconómico, inclusão social em 
"categorias desfavorecidas") também por meio de ferramentas como a computação em 
nuvem e banda larga. 

Os objetivos do eixo estratégico foram definidos da seguinte forma: 

“Dado que as competências digitais representam um fator estratégico de inclusão social, 
de literacia, de inovação, de cidadania ativa e de competitividade do país, foi 
considerado prioritário a prossecução dos seguintes objetivos: 

• Aumentar as ações do Plano Nacional da Escola Digital (banda larga para o ensino 
nas escolas; computação em nuvem para o ensino; conteúdo digital e livros 
didáticos; formação de professores em sistema de e-learning; quadros interativos 
multimédia e e-books, com o objetivo de transformar os ambientes de 
aprendizagem).9 

                                                      
8 Dados retirados de: www.iskur.gov.tr 
9 O Plano Escolar Digital envolverá não só os alunos (cerca de 9 milhões) mas também o corpo escolar (1 milhão), com 
repercussões nas famílias. Em graus variáveis, estima-se um envolvimento potencial de 30 milhões de disciplinas. 
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• Abordar o problema da inclusão social (pessoas com deficiência ou incapacidade, 
estrangeiros, crianças com restrições, institucionalizados, idosos) também através 
de soluções de teletrabalho. 

• Incentivar as mulheres a utilizarem as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

• Sensibilizar para a utilização crítica e consciente do conteúdo e da infraestrutura da 
rede. 

• Promover a utilização das tecnologias de informação e comunicação nos vários 
setores profissionais do mundo do trabalho público e privado, para assegurar a 
reconversão e a formação profissional contínua  

• Apoiar o uso de tecnologias e a promoção do conhecimento através de campanhas 
de comunicação institucional. 

O Decreto-lei n.º 83/2012, retificado pela Lei n.º 134/2012, cria a Agência para a Itália 
Digital. A declaração digital da tarefa de cumprir os objetivos da Agenda Digital Italiana, 
definida pelo Gabinete de Controlo, acompanhando a implementação dos planos de TIC 
e promovendo anualmente novos planos, em conformidade com a Agenda Digital 
Europeia. 

O número 3 do artigo 20.º definiu as funções da Agência junto das administrações 
públicas, a fim de promover a difusão das tecnologias digitais no País e racionalizar os 
gastos públicos. Na alínea f), lê-se: (Para esse fim, a Agência ...): f) promove e difunde 
iniciativas de literacia informática destinada aos cidadãos, bem como formação e 
capacitação profissional destinadas a funcionários públicos, também mediante acordos 
com a Escola Superior de Administração Pública e Formez (agência de formação), e o 
uso de tecnologias inovadoras de ensino, os compromissos das alocações financeiras 
disponíveis, sem novos ou maiores encargos para as finanças públicas. 

O Decreto-Lei n.º 179/2012, retificado pela Lei n.º 221/2012, que contém "Outras 
medidas urgentes para o crescimento do país", confere à Agência um papel 
fundamental para a implementação da Agenda Digital Italiana: 

“A Agência também promove a definição e o desenvolvimento de grandes projetos 
estratégicos de investigação e inovação relacionados com a realização da Agenda Digital 
Italiana e em conformidade com o programa europeu Horizon 2020, o apoio para a 
promoção e o desenvolvimento de comunidades inteligentes, a produção de bens 
públicos relevantes, a rede de banda larga ultra larga fixa e móvel (tendo em conta as 
especificidades territoriais individuais e a cobertura das áreas de baixa densidade 
populacional) e serviços relacionados, valorização digital do património cultural e 
paisagístico, sustentabilidade ambiental, transportes e logística, defesa e segurança, 
bem como manter e aumentar a presença no território nacional de competências 
significativas de investigação industrial e inovação". 
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A Agência Digital Italiana tem, portanto, a tarefa de realizar os objetivos da Agenda 
Digital Italiana e, no que diz respeito à Digitalização, deve abordar a questão do 
desenvolvimento de competências digitais. 

 

4. A Abordagem LINK-UPS 

4.1. Quadro Metodológico para a Construção de Competências Digitais através das 
Redes Sociais 

O último Relatório Global Digital publicado pela agência We Are Social, em parceria com 
a plataforma Hootsuite, revela os seguintes dados: 

• 3,48 bilhões de pessoas utilizaram as redes sociais em 2019, com um crescimento 
mundial de 288 milhões (9%) em comparação com o ano anterior. 

• 3,26 bilhões de pessoas utilizaram, em janeiro de 2019, as redes sociais em 
dispositivos móveis, com um crescimento de 297 milhões de novos utilizadores, 
equivalente a um aumento anual de mais de 10%. 

Como já referido, não é uma surpresa descobrir que as redes sociais se tornaram um 
canal de comunicação relevante em todos os aspetos da vida, desde mensagens 
políticas a conselhos culinários. 

Os setores de negócios e de oferta de emprego não poderiam ser uma exceção: um 
exemplo adequado é a mudança significativa no modo de recrutamento, seleção e 
contratação de trabalhadores. 

O "recrutamento social" torna-se um conceito cada vez mais comum. Por recrutamento 
social entendemos a técnica cada vez mais utilizada pelas empresas modernas para 
analisar as características de um candidato, após uma avaliação inicial do clássico 
Curriculum Vitae ou, em outros casos, para a procura ativa de novos talentos. 

As redes sociais são atualmente excelentes canais de recrutamento, pois permitem 
mostrar as qualidades e características, não apenas como candidato, mas como 
indivíduo, e, portanto, permitem que além do conhecimento, apresentar também as 
paixões, os gostos, os interesses, etc. 

Os perfis do Facebook, Instagram, Twitter e especialmente do LinkedIn estão cada vez 
mais sob o olhar atento dos profissionais de recursos humanos. Mas as redes sociais são  
igualmente utilizadas pelas próprias empresas para publicarem anúncios de emprego. 

Nos últimos anos, o termo competência digital tornou-se um conceito chave na 
discussão sobre que tipo de competências e aptidões os cidadãos necessitam de ter no 
contexto da sociedade do conhecimento. A União Europeia incluiu as competências 
digitais nas 8 competências-chave identificadas como fundamentais para a cidadania na 
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sociedade do conhecimento, permitindo a construção de novos quadros metodológicos 
sobre competências digitais, políticas e iniciativas europeias. 

Neste contexto, é evidente que os trabalhadores necessitam de adquirir competências 
digitais para encontrarem melhores oportunidades de trabalho, bem como 
desempenharem o seu trabalho de forma mais competitiva num mercado global, que 
requer conhecimento digital logo a partir da procura de emprego. 

Analisando os dados estatísticos, é possível identificar alguns fatores-chave em relação 
às competências e conhecimentos digitais. 

A idade, é claro, um fator. Mais, em particular, o nível de competências digitais é 
geralmente inversamente proporcional à idade: diminui quando a idade aumenta. Isto 
pode ser observado principalmente entre as pessoas com mais de 55 anos, tornando 
maior a lacuna digital. 

O nível de escolaridade também é um fator-chave para a aquisição de competências 
digitais: o nível de competências digitais geralmente aumenta, assim como o nível de 
educação formal entre os indivíduos. 

Existe igualmente uma lacuna entre os géneros: as mulheres têm menos conhecimentos 
digitais do que os homens, independentemente da idade ou do nível de escolaridade. 
Existem diferenças entre os países analisados, uma vez que a Bulgária é o único país 
parceiro em que a diferença de género em relação às competências digitais é reduzida, 
ao contrário da Turquia, onde inversamente as diferenças entre os géneros são mais 
elevadas. A Itália, a Espanha e Portugal apresentam diferenças semelhantes que podem 
ser maiores ou menores de acordo com as variáveis analisadas. 

Analisando os diferentes países parceiros, encontramos uma estreita ligação entre o 
nível de competências digitais e o modo como se procura um emprego. 

De facto, na Turquia e na Bulgária, com uma média mais baixa de competências digitais 
(embora, por outro lado, sejam os países com menos pessoas sem competências 
digitais), a forma mais comum de procurar emprego é o contacto direto com os 
empregadores. 

Em Itália, em Portugal e em Espanha, onde encontramos um nível de digitalização 
próximo da média da UE, os candidatos a emprego utilizam principalmente as 
plataformas online. 

Uma visão geral das vagas de emprego existentes oferece dois feedbacks opostos: para 
desempregados com mais de 45 anos, existem oportunidades em empregos altamente 
qualificados (onde a experiência profissional é um fator importante) e em empregos 
muito pouco qualificados. 

As competências digitais, pelo menos de nível básico, são exigidas pelos empregadores, 
pelo que são indispensáveis. A falta de competências digitais pode ser considerada uma 
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barreira ao recrutamento de pessoas com mais de 45 anos, conduzindo à exclusão social 
e profissional. 

A literacia digital é uma exigência social e profissional cada vez mais evidente. 
Consequentemente, os esforços sociais e institucionais nesta área são mais necessários 
e urgentes do que nunca. O objetivo é que os grupos mais excluídos, como as pessoas 
com mais de 45 anos, possam obter as competências digitais que o novo mundo digital 
requer. 

O quadro metodológico do projeto LINK-UPS presta um apoio extra à literacia digital a 
partir dos aspetos acima referidos, oferecendo uma análise do estado da arte das 
competências digitais e dos indicadores de emprego dos grupos-alvo em cada país 
parceiro do projeto. Por esta razão, pode ser considerada como a base sobre a qual a 
plataforma online foi desenvolvida, pois destaca as competências digitais mais 
necessárias em cada país parceiro, fornece um apoio ao desenvolvimento de uma 
plataforma amigável para o utilizador para a construção de competências digitais, e 
também facilita o desenvolvimento de outros cursos e/ou formações complementares e 
ferramentas dirigidos a desempregados pouco qualificados/pouco especializados. 

O quadro metodológico é complementado por um conjunto de instruções que fornecem 
orientações claras sobre como melhor definir os requisitos de adaptação para os 
contextos específicos de cada país, juntamente com diretrizes de implementação. 

Está disponível em inglês e nos outros idiomas da parceria através do website do 
projeto, bem como amplamente divulgado através das redes, contactos, websites dos 
parceiros, etc. 

4.2. Metodologia Aplicada 

Para a construção do Quadro Metodológico LINK-UPS e fornecer os resultados 
esperados (fornecendo informações sobre competências digitais em cada país parceiro; 
identificando as principais características das ofertas de emprego dirigidas aos grupos-
alvo do projeto; conhecendo o nível de utilização das redes sociais para a procura de 
emprego; conhecendo os principais métodos e ferramentas para procurar e encontrar 
um emprego em cada país parceiro, assim como as plataformas e as redes sociais mais 
utilizadas de procura de emprego), a parceria realizou duas atividades: 

1 – Pesquisa documental, através da recolha de informações quantitativas e qualitativas 
sobre as competências digitais em cada país parceiro, focada principalmente nos 
grupos-alvo, isto é, pessoas desempregadas pouco qualificadas/pouco especializadas 
com mais de 45 anos. Em particular, cada parceiro analisou as informações sobre o 
estado da arte das competências digitais e a situação laboral dos adultos com mais de 
45 anos, iniciativas públicas e privadas e programas nacionais destinados a melhorarem 
as competências digitais e, pelo menos, os métodos e os modos mais comuns de 
procurar e encontrar um emprego. 
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2 – Pesquisa de campo, através da realização de 15 entrevistas, por país parceiro, a 
profissionais que trabalham no setor ou departamento de recursos humanos de 
empresas, a fim de fornecer à pesquisa informação acerca dos métodos e ferramentas 
utilizados para a seleção e recrutamento de novos colaboradores. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, por telefone ou online, a fim de 
compreender como os recrutadores e gestores de recursos humanos utilizam as redes 
sociais para avaliarem candidatos durante os processos de contratação e para identificar 
quais as competências digitais que são esperadas para candidatos com mais de 45 anos. 

Os resultados destas atividades estão resumidos num relatório final comum e num 
sumário executivo traduzido em todos os idiomas da parceria. 

4.3. Escolha dos Conteúdos (Cursos Disponíveis) 

Os dados recolhidos com a pesquisa de campo destacaram quais as 5 competências 
mais importantes para os recrutadores, em cada país parceiro, tendo em conta as 5 
áreas de competências seguintes: 

1 – Processamento de Informação 

2 – Comunicação 

3 – Criação de Conteúdo 

4 – Resolução de Problemas 

5 – Segurança 

Assim, por cada área de competência, são apresentadas as 5 competências mais 
valorizadas, de acordo com a classificação média obtida a partir dos valores em cada 
país parceiro, utilizando uma escala de valores de 1 a 5, onde 1 significa “não é 
importante” e 5 significa “é muito importante”. Além disso, é apresentada uma seleção 
das 5 competências melhor avaliadas por cada país parceiro como um complemento da 
seleção realizada ao nível da parceria. 

Em relação à área de Processamento de Informação, as competências escolhidas pelos 
profissionais foram: 

• Ser capaz de classificar a informação de forma metódica utilizando arquivos e 
pastas para a localizar de forma mais fácil. 

• Saber 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. 
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• Ser capaz de guardar as informações encontradas na internet em diferentes 
formatos. 

• Saber procurar informações online utilizando um motor de busca. 

Para a área de Comunicação, as competências consideradas mais importantes pelos 
recrutadores foram: 

• Saber 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). 

• Saber 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). 

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

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

Na área de Criação de Conteúdo, as competências que obtiveram mais votos foram: 

• Ser capaz de produzir conteúdo digital simples (por exemplo, texto, tabelas, 
imagens, arquivos áudio) em pelo menos um formato utilizando ferramentas 
digitais. 

• Ser capaz de efetuar edição básica em conteúdos produzidos por outros. 

• Ser capaz de aplicar formatação básica nos conteúdos produzidos (por exemplo, 
inserir notas de rodapé, gráficos e tabelas). 

• Estar ciente de que os conteúdos podem ser protegidos por direitos de autor. 

• Ser capaz de produzir conteúdo digital complexo em diferentes formatos (por 
exemplo, texto, tabelas, imagens, arquivos áudio). 

Na área de Resolução de Problemas, os recrutadores destacaram a importância das 
seguintes competências: 

• 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. 
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• Ser capaz de atualizar regularmente as suas competências digitais. 

• Estar ciente dos próprios limites e tentar preencher as lacunas 

• Estar ciente de que as ferramentas digitais podem ajudar na solução de problemas. 

• 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. 

E, finalmente, na área de Segurança, foram identificadas as seguintes competências: 

• 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. 

• Saber 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. 

Para todas estas áreas e competências foram desenvolvidos cursos específicos, 
carregados na plataforma online e móvel, disponíveis em inglês e em todos os idiomas 
dos parceiros. 

4.4. Plataforma de E-Learning  

Os conteúdos, ferramentas, guias e cursos desenvolvidos no âmbito do Quadro 
Metodológico foram carregados numa plataforma móvel e online, desenvolvida 
especificamente para os objetivos do projeto. 

Esta plataforma interativa multilíngue (um ambiente dedicado com recursos específicos 
para formação, aprendizagem e avaliações) é uma ferramenta inovadora que capacita 
os desempregados pouco qualificados/pouco especializados a desenvolverem as suas 
competências digitais (por meio de formação, recursos e ferramentas), para que possam 
utilizar as redes sociais para melhorarem e aumentarem as suas oportunidades nas 
esferas social e profissional, e, portanto, promoverem e facilitarem o seu acesso ao 
emprego. 

A plataforma contém todas as informações e produtos resumidos no Quadro 
Metodológico. 

O acesso gratuito à plataforma permite o desenvolvimento de competências de 
desempregados pouco qualificados/pouco especializados em cada país parceiro. 
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Além disso, a disponibilidade da ferramenta e recursos em inglês (assim como em 
búlgaro, italiano, português, espanhol e turco) facilitará a utilização desta ferramenta 
por outras organizações que fornecem apoio e/ou formação a adultos desempregados 
(pouco qualificados/pouco especializados), em outras regiões dos países parceiros, 
assim como em outros países. 

A plataforma será mantida para além do tempo de execução do projeto, garantindo 
assim a sua utilização a longo prazo pelo grupo-alvo e pelas partes interessadas. 

É possível aceder à plataforma usando computador e Notebook, tablet e smartphone, 
com um design responsivo para smartphone e tablet. A plataforma foi desenvolvida 
utilizando uma solução segura e sincronizada com o Moodle (LMS) para garantir que o 
conteúdo da aplicação móvel possa ser facilmente atualizado via LMS, sem a 
necessidade de programadores informáticos. 

A plataforma pode ser acedida diretamente na página inicial do website do projeto, ao 
clicar no separador “E-LEARNING”. 

 

Na página inicial da plataforma, é possível encontrar uma visão geral dos principais 
conteúdos e funções. 

Primeiramente, é possível escolher o idioma. Além do inglês, como já referido, a 
plataforma está disponível em búlgaro, italiano, português, espanhol e turco. 

Na mesma página, também existem ligações diretas à avaliação diagnóstica e final e, no 
lado direito do menu superior, existe o acesso para login e para a criação de conta. 
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Os procedimentos de registo são standard. 

 

O formulário de inscrição está dividido em duas secções. A primeira solicita a escolha do 
nome de utilizador e da senha que serão utilizados nos logins posteriores. 

 

 

Após escolher as credenciais de login, serão solicitadas mais algumas informações. 

Na parte central da página inicial, 

encontram-se breves informações 

sobre o projeto, os conselhos de 

privacidade para os utilizadores e uma 

ligação direta para os cursos em inglês 

e em todos os idiomas da parceria. 

Na parte inferior da página inicial, está 
disponível uma caixa de pesquisa, as 
referências do programa Erasmus+ e 
ligações para o website e para a página 
do Facebook do projeto. 
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Ao preencher todos os dados, é possível criar uma conta. 

Na plataforma, surge uma mensagem de confirmação e o utilizador receberá um e-mail 
com uma ligação (link) para confirmar o registo. A partir deste momento, o utilizador 
está registado na plataforma. 

 

Existe ainda a possibilidade de utilizar a plataforma sem registo, como "convidado", 
embora esta opção não ofereça todas as funcionalidades previstas para os utilizadores 
registados. 
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Com as opções de personalização disponíveis, é possível organizar e utilizar o painel 
como uma agenda virtual. 

As diferentes secções podem ser facilmente personalizadas, utilizando o botão 
“Personalizar esta página”. 

 

 

Na área privada, os utilizadores podem carregar uma foto, gravar e carregar ficheiros de 
áudio e vídeo, enviar mensagens privadas ou mensagens de grupo aos participantes do 
curso, efetuar anotações pessoais sobre os participantes do curso, adicionar o contacto 
dos participantes ao telefone e telefonar-lhes simplesmente clicando no número de 
contacto e, adicionalmente, podem utilizar o calendário como agenda com notificações 
locais (também mensagens push, isto é, mensagens personalizadas enviadas pelas 
aplicações com base no comportamento de cada utilizador). 

Estão igualmente disponíveis todas as atividades do curso, como a visão geral dos 
cursos, a classificação alcançada, a possibilidade de fazer download, etc. 

O sistema de mensagens pode ser utilizado como uma aula teórica virtual, na qual é 
possível ter uma conversação privada ou em grupo. 

 

Como utilizador registado é possível 
aceder à área privada, organizada 
num painel de controlo onde 
facilmente se encontram todas as 
informações e secções principais da 
plataforma. 

 

Ao clicar e arrastar as várias secções, 
o utilizador pode reorganizar o painel 
de acordo com as suas preferências. 
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O acesso à área de conversação situa-se no lado direito do menu superior. 

 

Ao clicar no símbolo do balão de diálogo, o menu de conversação é aberto. É um menu 
personalizável ao clicar no ícone destacado (ver figuras abaixo). Com as opções de 
personalização disponíveis, é possível decidir quem pode ler a mensagem e participar na 
conversação virtual, como receber notificações e outras opções. 

 

O núcleo essencial da plataforma são os cursos disponíveis. 

A ligação para aceder aos cursos encontra-se na parte central da página inicial da 
plataforma. Note que não estarão disponíveis na área privada até que a inscrição 
individual no curso específico seja efetuada. 

 

Ao escolher o idioma do curso, serão exibidos no écrã todos os cursos disponíveis e, ao 
clicar no botão/link do curso é possível entrar na área específica do curso escolhido.  
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Algumas opções interessantes foram desenvolvidas para os formadores que pretendam 
criar uma sala de aula virtual. 

Como administrador de um conjunto de módulos específicos, o recrutador poderá 
definir/gerir os formadores, grupos relacionados com um formador, poderá inscrever 
utilizadores se existir essa necessidade (os próprios podem inscrever-se). 

Apenas quando o utilizador se inscreve num módulo é que 
este surge no painel. A partir deste momento, as opções do 
menu à esquerda ficam ativas. Uma opção interessante é a 
possibilidade de poder visualizar todos os participantes do 
módulo e contactá-los. 

As medalhas são uma boa forma de premiar o sucesso e 
esforço e assinalar o progresso. As medalhas podem ser 
conferidas com base numa série de critérios escolhidos e 
podem ser mostradas no perfil do utilizador ou inseridas na 
bolsa de medalhas, sendo que a coleção de medalhas será 
visível ao público no perfil Moodle do utilizador. 

Existem duas categorias de medalhas: 

• Medalhas da plataforma – disponíveis para todos os 
utilizadores da plataforma e estão relacionadas com as 
atividades gerais. 

• Medalhas de curso – disponíveis para os utilizadores 
que se inscreveram num curso específico e estão 
relacionadas com as atividades internas do curso. 

A atribuição de classificações dentro dos módulos está 
relacionada/dependente do download dos mesmos, de 
forma a permitir que o formador tenha acesso à 
informação das atividades de cada formando. 
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Após esta etapa, o recrutador poderá selecionar o participante para o inscrever num 
módulo, pesquisando-o na lista de participantes e atribuir-lhe a função no curso. 
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Como Administrador do Curso, os recrutadores têm também mais opções para a gestão 
de grupo. Com a opção "Grupos", os recrutadores poderão criar facilmente um grupo. 
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5. Facilitação do Processo de Formação 

5.1. Formação de Indução 

Numa fase preliminar, uma formação de indução deve ser fornecida aos formandos para 
ajudá-los a familiarizarem-se com a plataforma de e-learning. Portanto, o 
formador/facilitador acompanhará o participante na navegação no portal, na realização 
das fases de registo e login, mostrando as várias secções, a sequência correta de etapas 
para iniciar a fase de formação propriamente dita. 

A avaliação diagnóstica talvez seja a fase mais importante, pois a partir desta é possível 
identificar as lacunas de formação a serem preenchidas e quais os módulos de formação 
mais adequados para as colmatar. 

5.2. Avaliação Diagnóstica 

Na verdade, a avaliação diagnóstica deverá ser realizada pelos formandos para 
identificarem em que área necessitam de formação. 

No menu superior, existe o link para a avaliação diagnóstica. 

A fase da avaliação diagnóstica está organizada num questionário de 25 questões, sobre 
os diferentes módulos de formação disponíveis na plataforma. 
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Após responder a todas as questões, é possível enviar o formulário preenchido e o 
sistema fornecerá uma resposta imediata sobre os resultados alcançados e serão 
fornecidas algumas opções sobre o modo de rececionar os resultados: por e-mail e/ou 
descarregá-los em formato .doc ou .pdf. 

 

Os resultados obtidos na avaliação diagnóstica serão um guia para o formador (ou para 
o candidato, no caso de autoaprendizagem) para escolher os módulos a serem 
estudados. 
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5.3. Formação Mista 

Como referido nos pontos anteriores, a plataforma está organizada para permitir aos 
formadores gerirem a formação com uma abordagem mista (presencial e à distância). 

A área privada, com as diversas funcionalidades do painel, é apenas orientada para a 
formação mista, com uma organização de aulas teóricas virtuais em que se acompanha 
o progresso do formando, se tomam nota dos progressos e outros detalhes, organizam-
se grupos de discussão ou conversas individuais, monitoriza-se a evolução do nível de 
aprendizagem, etc. 

Cada módulo da plataforma prossegue os seus objetivos de formação: 

Módulo n.º 1 - Processamento de Informação 

• Articular necessidades de informação, localizar informação e conteúdo digital.  

• Ajuizar sobre a relevância e confiabilidade da fonte e do seu conteúdo.  

• Armazenar, gerir e organizar dados, informação e conteúdo digital. 

Módulo n.º 2 - Resolução de Problemas 

• Resolver alguns problemas comuns (por exemplo, fechar um programa, reiniciar o 
computador, reinstalar/atualizar um programa, verificar a ligação à rede de 
Internet).  

• Encontrar informações úteis online para resolver problemas digitais. 

Módulo n.º 3 - Comunicação 

• Comunicar com outras pessoas através da utilização do telemóvel, chamadas VoIP, 
e-mail ou chat. 

• Utilizar uma ampla variedade de ferramentas de comunicação. 

• Transmitir ou partilhar online conhecimento com outras pessoas. 

• Criar e gerir conteúdo com ferramentas de colaboração. 

• Estar ciente de que, ao utilizar ferramentas digitais, são aplicadas determinadas 
regras de comunicação. 

• Participar na sociedade através de serviços digitais públicos e privados e de 
cidadania participativa. 

• Gerir a sua identidade e reputação digital. 
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Módulo n.º 4 – Criação de Conteúdo 

• Produzir conteúdo digital simples em diferentes formatos (por exemplo, texto, 
tabelas, imagens, arquivos de áudio, vídeos, etc.). 

• Fazer edição básica de conteúdo produzido por outras pessoas. 

• Aplicar formatação básica ao conteúdo produzido (por exemplo, inserir notas de 
rodapé, gráficos, tabelas, imagens, etc.). 

• Explicar as diferentes aplicações dos direitos de autor ao conteúdo digital e 
descrever as diferentes formas de aplicar licenças e direitos de autor. 

• Utilizar as ferramentas e aplicar configurações simples aos programas utilizados.  

Módulo n.º 5 – Segurança 

• Proteger os dispositivos, dados pessoais e privacidade dos adultos, que necessitam 
igualmente de compreender os riscos e ameaças dos ambientes digitais. 

• Formar os adultos para saberem mais sobre as medidas de segurança e proteção, e 
a terem em maior consideração a fiabilidade e privacidade. 

• Permitir que os adultos compreendam como utilizar e partilhar informações 
pessoais e ao mesmo tempo que compreendam como se podem proteger a si 
próprios e aos outros de danos. 

• Permitir que os adultos compreendam que os serviços digitais utilizam uma "Política 
de Privacidade" e estejam cientes do modo como os dados pessoais estão a ser 
utilizados. 

5.4. Apoio Adicional 

A possibilidade de efetuar carregamentos de ficheiros áudio, vídeo e de texto no painel 
e nos arquivos dos grupos oferece ao formador a oportunidade de completar as 
ferramentas e os cursos com materiais de aprendizagem adicionais. 

Os materiais de aprendizagem adicionais podem ser partilhados com os grupos, 
formandos e outros contactos. 

Todas estas possibilidades permitem que os formadores utilizem diferentes métodos, 
designadamente uma abordagem individual ou de grupo. A aprendizagem pode ser 
realizada em casa, se o utilizador tiver o equipamento apropriado ou num computador 
de livre acesso. 
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5.5. Recolha de Feedback 

Como referido, a avaliação diagnóstica fornece um feedback imediato sobre o nível de 
competências digitais dos participantes. 

A escala de avaliação pode ser resumida da seguinte forma: 

• Número total de questões: 25 

• 22 a 25 questões corretamente respondidas - o utilizador possui um bom 
nível de competências digitais, mas poderá visitar a plataforma e analisar os 
materiais do projeto para adquirir conhecimentos adicionais. 

• 1 a 22 questões corretamente respondidas - o utilizador poderá melhorar as 
suas competências digitais; portanto, sugerimos que participe no nosso curso 
e que explore os 5 módulos elaborados, que aumentarão os seus 
conhecimentos, atitudes e competências. 

As questões da avaliação diagnóstica estão relacionadas com os módulos disponíveis: 

Para o módulo n.º 1 - Processamento de Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

38 
 

Para o módulo n.º 2 - Resolução de Problemas 

 

Para o módulo n.º 3 - Comunicação 

 

Para o módulo n.º 4 – Criação de Conteúdo 
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Para o módulo n.º 5 - Segurança 

 

5.6. Avaliação Final 

Depois de seguir o curso/módulos e estudar os seus conteúdos por si próprio e/ou com 
o apoio de um formador, o formando deverá proceder à avaliação final, que evidenciará 
a melhoria alcançada nos conhecimentos, atitudes e competências. À semelhança da 
avaliação diagnóstica, também para a avaliação final, o resultado é imediato. 

O relatório final oferece igualmente uma correspondência imediata entre as respostas 
erradas e os módulos a serem explorados. 

Considerando que a avaliação final é o teste final após o estudo dos módulos, o 
feedback obtido fornece também, por este motivo, a correspondência das respostas 
erradas com o módulo e a secção relacionados. 
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5.7. Certificação 

No final do curso de formação os parceiros do projeto poderão emitir um certificado de 
participação na implementação piloto do processo de construção de competências 
digitais para adultos, fazendo referência à carga total de trabalho e à sua estrutura 
modular. 

 


