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2ª Reunião Transnacional
e Resultados do R2

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.

A versão consolidada do R1 - “Quadro metodológico para a construção de competências digitais de desempregados pouco
qualificados/pouco especializados através
das redes sociais” foi partilhada entre os
parceiros e outras organizações presentes.
Os planos de trabalho para o R2 “Plataforma interativa móvel e online para
a construção de competências digitais de
desempregados pouco qualificados/pouco
especializados”, e para o R3 - "Ferramenta
de autoavaliação online e manual de usabilidade para profissionais que apoiam
desempregados pouco qualificados/pouco
especializados" foram ajustados e aprimorados.

Plataforma interativa móvel e online
A plataforma interativa móvel e online
multilingue foi desenvolvida durante os
últimos meses e já se encontra em funcionamento. É uma ferramenta inovadora,
2ª Reunião Transnacional – Itália
Os parceiros LINK-UPS realizaram a segun- multi-dispositivo, que capacita os adultos
da reunião transnacional nos dias 21 e 22 desempregados pouco qualificados a desenvolverem as suas competências digitais
de maio de 2019, em Roma, Itália.

através de formação, recursos e ferramentas, de modo a utilizarem as tecnologias e
as redes sociais para aumentar as suas
oportunidades na esfera social e profissional e, assim, promover e facilitar o seu
acesso ao emprego.
Pensada para abranger os principais dispositivos de visualização, é possível aceder à
plataforma através de um computador,
tablet ou smartphone. A plataforma é oferecida em dois formatos: uma versão web,
acessível através do browser, e uma versão app para dispositivos móveis, que pode ser descarregada a partir do Google
Play e diretamente instalada no dispositivo. Na sua versão web, a plataforma é
acessível a partir do menu de navegação
do website do projeto.
A plataforma está disponível em inglês,
assim como em búlgaro, espanhol, italiano, português, e turco. Esta abordagem
multilingue facilitará a adoção e utilização
desta ferramenta por organizações de
outros países.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.
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3ª Reunião
Transnacional, R3,
Implementação Piloto
e Próximas Iniciativas

3ª reunião transnacional - Espanha
Os parceiros LINK-UPS realizaram a terceira
reunião transnacional nos dias 22 e 23 de
janeiro de 2020, em Madrid, Espanha. Os
trabalhos incidiram principalmente no R3 "Ferramenta de autoavaliação online e manual de usabilidade para profissionais que
apoiam desempregados pouco qualificados/
pouco especializados". Os conteúdos finais
do manual de usabilidade e da ferramenta
de autoavaliação foram aperfeiçoados durante esta reunião de trabalho.

digitais por parte dos adultos após seguirem
o curso e os respetivos módulos. A ferramenta presta resposta imediata relativamente a ambas as avaliações.
O manual de usabilidade apresenta a abordagem inovadora LINK-UPS, assim como as
ferramentas e os recursos disponíveis, e
disponibiliza orientações sobre como o quadro metodológico e a plataforma interativa
móvel e online podem ser utilizados pelos
profissionais para melhorar a qualidade dos
serviços prestados e o impacto no grupoalvo.

Ferramenta de autoavaliação online e
Implementação piloto do processo de
manual de usabilidade
construção de competências digitais
O R3 diz respeito ao desenvolvimento e à
Após a conclusão do quadro metodológico
disseminação de uma ferramenta de autoaLINK-UPS para a construção de competênvaliação online e de um manual de usabilicias digitais, dos conteúdos de formação (5
dade, que apresenta a nova abordagem e
módulos) e da ferramenta de autoavaliação,
fornece orientações sobre como o quadro
todos estes recursos foram disponibilizados
metodológico e a plataforma interativa móna plataforma interativa e na aplicação móvel e online podem ser utilizados pelos provel, tendo sido iniciado o processo de implefissionais que prestam apoio a adultos dementação piloto. Este processo, que será
sempregados.
conduzido em cada país da parceria até ao
A ferramenta de autoavaliação online definal do projeto, tem como objetivo conssenvolvida integra uma avaliação diagnóstitruir e desenvolver, com sucesso, as compeca e uma avaliação final. A avaliação diagtências em redes sociais e as competências
nóstica permite aos adultos identificarem as
digitais de adultos desempregados pouco
áreas em que necessitam de reforçar e
qualificados, particularmente com mais de
aprofundar a aprendizagem, assim como as
45 anos. Com base nos resultados da avaliaáreas em que se sentem mais confortáveis.
ção e no feedback obtido, serão realizadas
A avaliação final tem como objetivo evidenas melhorias ou adaptações de forma e
ciar o desenvolvimento das competências

conteúdo que se afigurem necessárias para
melhorar a eficácia e usabilidade da plataforma.

Próximas iniciativas
Em breve será organizado um workshop de
sensibilização/capacitação (Info Day) em
cada país da parceria, destinado a formadores de adultos, a técnicos de emprego e/ou
outros profissionais que trabalham com
adultos pouco qualificados excluídos do
mercado de trabalho, com o objetivo de
apresentar e promover as ferramentas e os
resultados LINK-UPS. Pretende-se não só
reforçar as capacidades dos profissionais e a
qualidade dos serviços prestados, mas também assegurar que um maior número de
desempregados pouco qualificados/pouco
especializados seja apoiado na construção
de competências e no reforço da sua empregabilidade.
Em junho de 2020, será realizada, em Portugal, a reunião final da parceria, assim como
uma mobilidade de adultos e a conferência
final do projeto. O programa de mobilidade,
com a duração de 5 dias, terá por objetivo a
obtenção de feedback sobre a plataforma
interativa e as suas funcionalidades, bem
como a partilha de boas práticas entre os
participantes.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

