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DIGITALISE ME Actualização das Competências Digitais 
dosAdultos mais velhos para melhorar a sua inclusão e 
desenvolvimento social



IRIS - Polónia

A IRIS organizou o Evento Multiplicador no dia
18 de novembro em Lodz, Polónia. O evento
 foi especialmente programado para este dia, 
para que os parceiros do projecto pudessem 
participar neste evento, durante os dias da 
Reunião Final do Projeto Transnacional no 
âmbito do projeto Digitalise Me. O evento 
incluiu uma secção dedicada à apresentação 
dos resultados do projeto e do website, e uma 
secção na qual uma conferencista experiente 
fez uma apresentação sobre segurança e as armadilhas do ambiente online. O evento 
terminou com um pequeno concurso para os participantes no qual tiveram a 
oportunidade de testar os conhecimentos e de ganhar alguns prémios especiais. 

EMPHASYS – Chipre

A Emphasys organizou com sucesso o Evento 
Multiplicador do projecto DIGITALISE  ME no 
dia 16 de outubro de 2021, durante a 
Exposição Internacional do Chipre 2021 
"Educação e Carreira". O EduFair é o maior 
evento organizado, no Chipre, no âmbito da 
educação e formação, uma vez que todos os 
anos participam nele intervenientes 
importantes. Especificamente, o Ministro da 
Educação, Cultura, Desporto e Juventude 
visitou o stand do Centro Emphasys e 
homenageou-nos com a sua presença. Entre os participantes, os cidadãos seniores/
adultos tiveram a oportunidade de conhecer melhor o projecto DIGITALISE ME e 
conhecer os módulos do projeto, familiarizar-se com o pacote básico de vida digital e a 
Plataforma de e-Learning.  Finalmente, a Emphasys apresentou a sua iniciativa, The 
Learning Hub, que oferece cursos de formação gratuitos para todas as pessoas. 
Através desta iniciativa, os resultados do DIGITALISE ME serão apoiados para 
assegurar a sustentabilidade do projeto e difundidos após a sua conclusão.

VILLA GREPPI - Itália

Na segunda-feira, 18 de outubro, o Consorzio 
Brianteo Villa Greppi organizou o evento 
multiplicador com a sua rede de municípios 
para apresentar os resultados do projeto 
europeu Digitalise Me. O evento contou com 
a participação de membros do conselho e 
presidentes de câmara e durante a iniciativa 
foram apresentados os materiais produzidos 
pelos parceiros do projeto, que podem ser 
utilizados para promover cursos de formação sobre a utilização de ferramentas digitais 
para pessoas com mais de 55 anos. Todos os participantes expressaram grande entusiasmo 
e em breve organizarão nos seus municípios cursos de formação personalizados para 
adultos mais velhos utilizando todos os materiais educativos do projeto Digitalise me.

ProjectDIGITALISE ME

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.

Última reunião transnacional do projeto, 
em Lodz, Polónia
Entre os dias 18 e 19 de novembro de 2021, 
os membros do consórcio do projeto, 
participaram na reunião transnacional final no 
âmbito do projeto "DIGITALISE ME".  
A reunião teve lugar em Lodz, na Polónia, e 
teve como objetivo avaliar os materiais 
educativos desenvolvidos durante os dois 
anos de implementação, preparando os 
últimos detalhes para a apresentação dos relatórios finais e discutindo outros aspetos 
relacionados com a disseminação e sustentabilidade do projeto. Todos os materiais do 
curso desenvolvidos e testados durante a implementação do projeto estão disponíveis 
gratuitamente, em todas as línguas dos países parceiros, no website do projeto:  
www.digitaliseme.eu 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
                                  MULTIPLICADORES

RUTIS – Portugal

A 15 de outubro, a RUTIS - Rede de 
Universidades Seniores realizou uma 
conferência para apresentar os resultados do 
Projeto Digitalise Me (Evento Multiplicador), 
que está a aproximar-se do seu fim.
Estiveram presentes 52 pessoas (e cerca de 
mais 50 a assistir online), e houve a 
oportunidade de apresentar o projecto em 
detalhe, os resultados alcançados e os 
produtos desenvolvidos. Também tivemos o 
testemunho do professor Tiago Antunes sobre 
o teste piloto realizado, assim como um 
espaço dedicado a perguntas e respostas 
sobre o mesmo. As organizações presentes foram convidadas e desafiadas a utilizar 
os materiais construídos, a explorar a plataforma, utilizá-la e partilhar este 
conhecimento com todos os seus contactos.
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1.        O Centro Emphasys participou e apresentou 

o projeto Digitalise Me na "Conferência Regional da 

Ásia e Pacífico" para a CONFINTEA VII 2022 

organizada pela UNESCO em Bangkok e Gabinetes 

locais em cooperação com o Instituto da UNESCO 

para a Aprendizagem ao Longo da Vida - UIL, no dia 

22 de setembro de 2021. O objetivo da CONFINTEA 

VII 2022 era delinear políticas eficazes de 

Aprendizagem e Educação de Adultos numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida e no 

quadro dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

2.        O projeto foi também divulgado na EPALE - 

Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na 

Europa, que é uma comunidade aberta multilingue de 

membros, para professores, formadores, 

investigadores, académicos, decisores políticos e 

qualquer outra pessoa com um papel profissional na 

educação de adultos em toda a Europa.

VISÍVEL 
EM TODO 
O MUNDO

PROJETO "DIGITALISE ME" 

NERDA - Roménia

A Agência de Desenvolvimento Regional do 
Nordeste, organizou um evento dedicado à 
aquisição de aptidões e competências digitais. 
O evento teve lugar a 17 de setembro de 
2021, em Târgu Neamț, Roménia. O seu 
objetivo era divulgar o material de formação e 
todos os outros recursos que foram 
desenvolvidos durante o projeto.
O evento foi estruturado em duas sessões de 
formação, sendo a primeira parte dedicada à 
apresentação da plataforma educativa 
Digitalise Me e a segunda parte do evento centrada no tema da segurança digital, 
sendo este um tema de grande interesse nos últimos anos, devido ao crescimento 
exponencial do número de utilizadores da Internet. A fim de melhor compreender os 
aspetos relacionados com a segurança online e possíveis ameaças no ambiente 
informático, Lucian Alexa, enquanto conferencista e especialista em TI da NERDA, 
apresentou as noções mais importantes que qualquer pessoa deve saber para poder 
navegar na Internet em segurança.

DOMSPAIN - Spain

A DomSpain organizou o evento multiplicador 
em duas sessões, uma a 26 de outubro e 
outra a 27 de outubro. A grande maioria dos 
participantes eram educadores adultos com 
quem colaboram através de Centros Cívicos 
em Reus e outras sinergias locais no campo 
da educação de adultos e adultos mais 
velhos" No evento, os dois apresentadores 
mostraram o que é o projeto, explicaram as 
diferentes partes do website e deram alguns 
exemplos dos planos de aulas e folhetos 
desenvolvidos. O evento começou por apresentar a ideia e os objetivos do projeto e 
terminou com uma sessão de perguntas e respostas onde todos os educadores adultos 
expressaram as suas preocupações e problemas diariamente quando trabalham com 
pessoas mais velhas. Muitos expressaram os seus interesses em saber mais sobre 
como lidar com tais tópicos com os seus grupos-alvo.

w w w . d i g i t a l i s e - m e . e u

dig i ta l iseme.pro ject
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsementof the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.

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

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

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

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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