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PROJETO LINK-UPS
Social Media for Upskilling
Unemployed and Low Skilled
Adult Workers for Digital Society
1ª reunião transnacional e
resultados do R1
SOBRE O PROJETO
O projeto LINK-UPS tem como objetivos:
- Aprofundar as competências digitais/
mediáticas de adultos desempregados
pouco qualificados/pouco especializados,
em particular com mais de 45 anos, através
de ferramentas inovadoras, para os motivar
e capacitar a criarem uma forte identidade
profissional online que promova o seu
acesso ao emprego, conduzindo à sua
inclusão socioeconómica.
- Reforçar o conhecimento dos técnicos de
emprego e/ou outros profissionais e
organizações relevantes que trabalham com
desempregados pouco qualificados/pouco
especializados, dotando-os com uma nova
abordagem/ferramentas para apoiar e
interagir com pessoas desempregadas de
meia idade através da utilização das redes
sociais.
1ª REUNIÃO TRANSNACIONAL - PORTUGAL
Os parceiros do LINK-UPS realizaram a
primeira reunião transnacional nos dias 22 e
23 de novembro de 2018, no Porto,
Portugal. Nesta reunião, os parceiros
procederam ao aperfeiçoamento do plano
de trabalho para o primeiro resultado
intelectual do projeto, R1 - “Quadro
metodológico para a construção de

competências digitais de desempregados
pouco qualificados/pouco especializados
através das redes sociais”. Este resultado Entre os países parceiros, a Bulgária e a
intelectual envolveu pesquisa documental e Turquia são os que têm um cenário
trabalho de campo.
dicotomizado: por um lado, são os países
com a menor média de competências
PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA digitais, mas, por outro, são os países com
DOCUMENTAL
menos pessoas sem competências digitais.
 A idade é um fator-chave em relação às A Itália, a Espanha e Portugal apresentam,
competências e conhecimentos digitais. em geral, valores semelhantes à média da
Mais especificamente, o nível de UE28.
competências digitais é geralmente  O mercado de trabalho para pessoas com
inversamente proporcional à idade: mais de 45 anos está profundamente
diminui quando a idade aumenta. Isso dividido:
estes
trabalhadores
são
pode ser observado principalmente entre solicitados para postos de trabalho muito
as pessoas com mais de 55 anos, qualificados (mais de 10 anos de
aumentando o fosso digital.
experiência profissional) ou para cargos
 O nível de educação também é um fator- menos qualificados para os quais não é
chave para a aquisição de competências necessária
experiência
profissional.
digitais: o nível de competências digitais Portanto, atualmente, os perfis de média
geralmente aumenta de acordo com o qualificação são os menos solicitados,
nível de escolaridade dos indivíduos.
reduzindo
as
possibilidades
de
 O desfasamento digital também está contratação.
presente entre as mulheres, que As plataformas de emprego exigem
geralmente
possuem
menos competências digitais básicas, mas a
conhecimentos digitais do que os homens, literacia digital é necessária para o acesso
independentemente da idade ou do nível e utilização das mesmas, o que nem
de escolaridade.
sempre acontece entre os trabalhadores.
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PROJETO LINK-UPS
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Workers for Digital Society
Resultados do R1
e próximas iniciativas
PRINCIPAIS RESULTADOS DO TRABALHO
DE CAMPO
A atividade de trabalho de campo foi
desenvolvida através da realização de
entrevistas a 15 profissionais de recursos
humanos em cada país parceiro.
Os objetivos das entrevistas foram os
seguintes:
- Compreender como os recrutadores e
gestores de RH utilizam as redes sociais
para avaliar possíveis trabalhadores
durante o processo de contratação.
- Compreender quais as competências
digitais que são esperadas pelos gestores
de RH relativamente aos trabalhadores
com mais de 45 anos.
Como resultado comum, a literacia
digital foi 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 operar em ambiente digital, quer
no trabalho, quer na vida pessoal.
Além disso, os profissionais de RH
entrevistados concordaram com a
relevância da literacia digital, sendo um

requisito solicitado pelos empregadores
não dirigido especificamente a adultos
com mais de 45 anos, mas a todos os
trabalhadores.
No entanto, todos reconheceram que o
nível de competências digitais em causa
depende do tipo de trabalho e cargo a
ocupar, bem como do setor económico
da empresa.
Por fim, os profissionais de RH
entrevistados realizaram uma avaliação
da relevância das competências digitais,
de acordo com as áreas de competência
estabelecidas pelo Quadro Europeu de
Referência para a Competência Digital
(DigComp):
- Processamento de informação;
- Comunicação;
- Criação de conteúdo;
- Resolução de problemas;
- Segurança.
O resultado prático das entrevistas
realizadas nos 5 países parceiros foi o
referencial para o desenvolvimento de
competências digitais do LINK-UPS.

O referencial identifica as competências
digitais, comuns aos 5 países, apontadas
pelos profissionais de RH como as mais
importantes.
PRÓXIMAS INICIATIVAS
Os módulos de formação que serão
desenvolvidos como parte do R2 “Plataforma interativa móvel e online para
a construção de competências digitais de
desempregados pouco qualificados/pouco
especializados” serão direcionados para o
desenvolvimento dessas competências e,
portanto, estarão alinhados com a
realidade digital do mercado de trabalho,
bem como com as necessidades mais
prementes nas áreas identificadas.
Os 5 módulos de formação serão
disponibilizados na plataforma interativa e
na aplicação móvel do projeto.
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