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DIGITALISE ME é um projeto que tem como objetivo o
desenvolvimento de um curso semi-presencial, na área do
digital, adaptado às necessidades das pessoas adultas
mais velhas e dos seus professores e professoras.
Se é um/a educador/a adulto/a: assistente social, professor/a,
mentor, catedrátioc/a, ou que trabalha com seniores, o projeto
DIGITALISE ME irá ajudar a a alargar as suas competências
proﬁssionais, e a reduzir, simultaneamente, as disparidades
entre as capacidades das pessoas seniores e aquelas que são
necessárias para participar em diferentes processos de vida
social e cívica.
Durante o primeiro ano da implementação do projeto, as organizações
parceiras têm trabalhado no desenvolvimento dos seguintes
principais produtos:

1

Mapeamento sobre as Competências Digitais Básicas - ﬁnalizado

Em 2020 os parceiros do projeto realizaram um levantamento das competências digitais
essenciais para uma maior e melhor participação social e cívica. O objetivo do
mapeamento era diagnosticar as necessidades reais dos adultos mais velhos neste
campo e ajudar os parceiros a identiﬁcar as áreas da sua vida quotidiana que foram
mais digitalizadas e que encontram mais desaﬁos em termos de aplicações
tecnológicas.
Os resultados da investigação estão disponíveis em:
https://www.digitaliseme.eu/en/mapping
• Relatório Comparativo a nível Europeu
– Resumo
• Relatório Comparativo a nível Europeu
– Com base nos questionários
• Relatório Comparativo a nível Europeu
– Com base nas Entrevistas

2

Pack Básico de Vida Digital - versão em inglês ﬁnalizada, e
em breve nas línguas das organizações parceiras.

O objetivo do Pack Básico de Vida Digital é oferecer novas estratégias e
metodologias para melhorar as competências digitais e a literacia digital
dos alunos. Trata-se de uma compilação útil de recomendações e
soluções de formação já existentes, que mostrarão como abordar as
necessidades reais dos adultos mais velhos no domínio das competências
digitais e das TIC.

3

"Competências Digitais Básicas para a participação social
e cívica ativa" Curso semi-presencial - em curso

O curso é desenvolvido como um programa de qualiﬁcação de qualidade
para aquisição digital, com base no quadro e metodologia elaborados
pelos parceiros. Através deste curso semi-presencial, os e as participantes
aprenderão como lidar de forma eﬁcaz com a sua falta de aptidões e
competências digitais para torná-los mais ativos e participativos na vida
social das suas comunidades.
O curso está estruturado em 6 módulos, através dos quais seniores e
educadores aprenderão a como focar-se na melhoria das competências
digitais para serem mais competentes e aptos a participar ativamente nas
diferentes esferas e dimensões da vida dos seniores: atividades do
dia-a-dia, contexto social, participação cívica, etc.

4

O que esperar no próximo ano?

Em 2021 os parceiros estarão envolvidos em diferentes atividades para atingir
os objetivos e resultados do projeto. As atividades principais são:
- Conceber as orientações e os workshops para os/as formadores/as que irão
implementar o curso nos respetivos países parceiros
- Traduzir os materiais educativos nas línguas dos parceiros
- Desenvolver o curso piloto semi-presencial para os alunos adultos mais velhos
- Participar na fase de teste do curso.
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A RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade
(Portugal) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) e Utilidade Pública que apoia a comunidade e a população
sénior a nível nacional e internacional. Os principais objectivos da
RUTIS são a promoção do envelhecimento activo e a valorização
das Universidades de Terceira Idade. www.rutis.pt
A missão da Agência de Desenvolvimento Regional do Nordeste
(Roménia) é gerar desenvolvimento económico e social na Região
Nordeste da Roménia. Promovem estratégias, atraem recursos,
identiﬁcam e implementam programas de ﬁnanciamento e
oferecem serviços para estimular o desenvolvimento económico
sustentável, parcerias e espírito empreendedor. www.adrnordest.ro,
www.crsnordest.ro
A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Chipre)oferece cursos
de alta qualidade para adultos, proﬁssionais e jovens interessados
em obter qualiﬁcação proﬁssional ou formação proﬁssional para
emprego. O "Emphasys Centre" tem estado muito envolvido nos
últimos 18 anos na organização de cursos de formação
personalizados para os empregados de várias empresas e
organizações do sector privado e público, com base nas suas
necessidades e exigências em TIC. www.emphasyscentre.com

DomSpain (Espanha) é uma organização de educação de adultos
especializada na área da educação e formação, estudos
proﬁssionais, competências proﬁssionais, sociais e interculturais,
línguas e novas tecnologias. Na educação, DomSpain é
especializada em línguas estrangeiras, tecnologia informática e
património cultural oferecendo uma ampla gama de cursos e
workshops a entidades privadas e municípios da província de
Tarragona. www.domspain.eu
O Consorzio Brianteo Villa Greppi (Itália) tem como missão
promover a formação proﬁssional contínua, organizar e gerir
actividades culturais em conjunto com associações, instituições e
escolas, preservar e valorizar o património cultural, organizar
serviços de apoio a iniciativas educativas.www.villagreppi.it

Fundação Instituto de Re-Integração Social - FundacjaInstytut
Re-IntegracjiSpołecznej IRIS (Polónia) O principal objectivo da
Fundação é a educação cultural e artística de crianças,
adolescentes e adultos, principalmente na esfera não formal.
O Instituto cria consórcios multilaterais internacionais, graças aos
quais aprofunda a coesão da Europa e promove a cidadania
pró-europeia. A Fundação apoia todos os jovens criativos que
desejam aprofundar suas paixões, proclamar publicamente suas
crenças e melhorar o mundo, mesmo em termos ideológicos.
www.fundacjairis.com
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