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Introdução 

 O projeto Digital Skills 4 All com o número de Projeto: 

2018-1-EE01-KA204-047080 é um projeto de parceria 

estratégica a longo prazo na área da educação de 

adultos no âmbito do programa Erasmus +. Os 

parceiros do projeto são Nooruse Maja (Estónia) na 

qualidade de coordenador e os parceiros-Alternativi 

International (Bulgária) e Futuro Digitale (Itália), 

Mobility Friends (Portugal). 

O projeto Digital Skills 4 All fornece orientação e 

formação para educadores de adultos em toda a 

Europa sobre como utilizar as ferramentas das TIC e 

os métodos digitais para melhor fornecer 

competências básicas na educação de adultos. A fim 

de identificar e analisar quais são as necessidades dos 

grupos de referência, em relação às competências 

digitais, foram realizados dois inquéritos, depois 

submetidos a estudantes e professores adultos nos 

países das associações parceiras do projeto. Com 

base nos resultados do inquérito, foram 

desenvolvidos módulos educativos para ajudar os 

alunos adultos a adquirir competências e 

conhecimentos básicos em TIC por um lado e ajudar 

os educadores a fornecer TIC a alunos adultos pouco 

qualificados. Este guia digital destina-se a 

profissionais, professores e educadores adultos, e irá 

colmatar as lacunas de como aplicar as TIC e 

introduzir a educação digital a alunos adultos com 

poucas qualificações.  

O primeiro capítulo – Digitalização. Novas formas de 

melhorar a empregabilidade - fornece uma visão 

geral da educação digital na Europa, partindo dos 

resultados de pesquisas a nível europeu sobre o uso 

de ferramentas digitais, a educação digital na nova 

era e a sua importância para a força de trabalho e o 

mercado de trabalho, estratégias nacionais para 

incentivar a educação digital de vários países 

europeus. Além disso, também fornece uma análise 

sobre o futuro da digitalização, como todas as esferas 

da vida serão influenciadas pela digitalização, a 

necessidade de adaptação dos alunos adultos ao 

novo ambiente e ao mercado de trabalho e a 

estratégia europeia para aumentar o futuro 

tecnológico.   

O segundo capítulo do guia - Desafios e 

oportunidades para educadores de adultos no dia-a-

dia - aborda a necessidade de educadores e 

formadores de adultos se adaptarem ao novo 

ambiente do mundo digital. O capítulo fornece 

orientação para educadores sobre como fornecer, de 

uma forma mais eficaz, conhecimentos e 

competências em TIC a alunos adultos, devido às 

características e especificações desses grupos-alvo. O 

próximo capítulo - A nova forma de melhorar a 

empregabilidade - está centrada, principalmente, no 

papel da educação digital na oferta de oportunidades 

para adultos entrarem no mercado de trabalho 

evitando a lacuna da abordagem digital na educação 

formal. O capítulo também se foca em características 

importantes relacionadas com o mercado de trabalho 

moderno, tais como as redes sociais, o Search engine 

marketing/SEM/, as vendas sociais, o e-mail 

marketing, o vídeo e como elas podem ser usadas 

para incentivar a empregabilidade de estudantes 

adultos.  

O último capítulo do guia - Recursos e métodos de 

formação - fornece métodos de formação concretos, 

prontos a serem aplicados pelos educadores para 

incentivar as TIC e a educação digital. O capítulo 

fornece dicas e truques para facilitadores, 

formadores e educadores de adultos, metodologia 

integrada de educação não formal, tornando assim a 

educação digital mais compreensível e fácil de 

assimilar. Além disso, há folhetos que podem ser 

usados juntamente com alguns dos métodos e 

aplicados diretamente. 

Aproveite a Leitura! 
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Capitulo 1: Digitalização. Novas 

formas de melhorar a 

empregabilidade 

I. Digitalização 
 

Digitalização ou transformação digital descreve o 

processo de mudança contínua para processos 

digitais, com base numa infraestrutura de TI 

sofisticada, aplicações digitais e sistemas e dados 

em rede de forma ideal. O modelo de negócio 

existente é mapeado digitalmente e/ou novos 

produtos digitais são desenvolvidos. As 

informações, comunicações, processos e serviços 

estão interligados em rede através de 

plataformas digitais. 

A transformação digital lidera a fusão de 

tecnologias online e offline, tecnologias 

disruptivas e a mudança radical de indústrias 

inteiras. Automação, otimização, autonomia de 

processos, bem como mais flexibilidade e 

individualidade de produtos e serviços, são 

apenas alguns dos benefícios e oportunidades da 

digitalização. O processo também leva a modelos 

de negócios inovadores e produtos digitais. Os 

motores mais comuns do progresso são o 

aumento das expectativas dos clientes e da 

concorrência no mercado. 

As competências digitais estão a mudar a forma 

como as organizações operam. Neste capítulo 

explicamos as formas de se enquadrar na força 

de trabalho do futuro. Quando se trata dos 

empregos do futuro há boas notícias. A maioria 

dos empregadores planeia aumentar ou manter 

o seu efetivo como resultado da automação, de 

acordo com as últimas pesquisas do Manpower 

Group. Os humanos são pretendidos. Ao mesmo 

tempo, a natureza do trabalho está a mudar. 

Para se manterem relevantes no local de 

trabalho de amanhã, os trabalhadores precisam 

de se concentrar em estimular a sua capacidade 

de aprendizagem e desenvolver competências 

transversais. Para melhorar a empregabilidade 

aqui estão as competências para trabalhar no 

futuro. 

Como as competências do futuro continuam a 

emergir, aprender a aprender será essencial. A 

capacidade de aprendizagem é a capacidade e o 

desejo de crescer rapidamente e adaptar o seu 

conjunto de competências para se manter 

empregável a longo prazo. Isto é importante 

porque, nos próximos três anos, mais de metade 

de todos os empregados necessitará de uma 

significativa requalificação. Esta formação pode 

durar 6 meses, 12 meses ou até mais de um ano. 

A aprendizagem é a chave para ser empregável 

agora e a longo prazo. 

Requisitos para a Digitalização 

Para que a digitalização seja bem-sucedida, os 

pré-requisitos apropriados devem ser criados. 

Cinco componentes importantes para o sucesso 

da digitalização incluem: 

Vantagens da Digitalização para os Sectores de 

Negócio 

Desenvolvimento 
de uma estratégia 

de digitalização

Criação de uma 
organização digital

Desenvolvimento 
de modelos de 
negócio digital

Estabelecimento 
de métodos ágeis 

no 
desenvolvimento 

de produtos

Construir uma 
estrutura de TI 

flexível
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Há muitas razões pelas quais as empresas estão 

a fazer esta mudança: poupar custos, alcance 

global, interação com os clientes, alcançar a sua 

missão e visão e estar ao mesmo nível ou à frente 

dos seus concorrentes. 

• Gestão: Solução à prova de futuro, reação 

flexível às mudanças do mercado, maior ROI, 

mantendo a vantagem competitiva; 

• TI: Infraestrutura flexível e escalável, menos 

esforço para o desenvolvimento, ciclos de 

lançamento mais curtos; 

• Controlo & Finanças: Utilização eficiente dos 

recursos, custos de pessoal mais baixos, 

números atuais, custos de investimento 

reduzidos; 

• Marketing: Análise de resultados, endereço 

personalizado, melhor segmentação, 

redução dos gastos com publicidade, 

aumento do alcance operacional, menor 

tempo de colocação no mercado; 

• Vendas: Portal de vendas e de parceiros, 

suporte automatizado de vendas, integração 

mais simples; 

• Produção: Processos automatizados, 

controlo digital via aplicação web/móvel, 

melhor alocação de bens de produção;  

• Recursos Humanos: Marketing direcionado, 

rastreabilidade de talentos, CRM para as 

partes interessadas com todos os dados; 

• Empresa Completa: Flexibilidade, 

escalabilidade, automação, alto 

desempenho, alta qualidade de software a 

longo prazo, base para inovação e agilidade. 

 

II. Autoaperfeiçoamento 

1. Estar atualizado 

 

Para se manter neste cenário comercial, você precisa 
de ter competências de vida bem aperfeiçoadas, além 
de qualificações educacionais. Os empregadores de 
hoje não procuram apenas funcionários qualificados. 
Em vez disso procuram pessoas que possam criar um 
caminho para o futuro - um caminho cheio de ideias 
inovadoras e criatividade. Deve ter motivação, boa 
atitude e capacidade de gerir o tempo 
estrategicamente. Além disso, precisará gerir toda a 
sua comunicação em termos de ficar online, por 
telefone, pessoalmente, escrever e-mails, participar 
em chats, etc., enquanto gere diferentes tipos de 
clientes em locais geograficamente dispersos. É 
importante manter-se atualizado em termos de 
competências de comunicação e outras qualidades 
necessárias para lidar com tarefas tão diversas. 

2. Trabalhar no CV 

Para ser 
escolhido pelos 

melhores 
empregadores para 
um determinado 

cargo, o seu CV precisa de ser modificado em 
conformidade. Quando uma posição com 
requisitos específicos fica vaga, um CV normal 
não tem probabilidade de ter um bom 
desempenho. Atualmente, a maioria dos 
empregadores publica os requisitos exatos de 
um cargo vago, o que ajuda muito os candidatos 
a modificar os seus currículos. Assim, é 
aconselhável que o seu currículo esteja em 
sintonia com as coisas que os empregadores 
querem saber sobre você e como você pode 
ajudar a organização a atingir os seus objetivos. 

3. Trabalhar nas competências interpessoais 

Hoje, as empresas estão a transformar-se 
rapidamente em torno das competências 
interpessoais. Competências como o trabalho 
em equipa, gestão de tempo, etc. estão a tornar-
se mais críticas do que nunca. Por isso, os 
empregadores estão a enfatizar essas 
habilidades. 

Se lhe faltam essas competências, você precisa 
de trabalhar para desenvolvê-las. Envolver-se em 
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diferentes atividades como voluntariado, 
projetos comunitários, etc., ajudá-lo-ia muito a 
desenvolver competências transversais. Além 
disso, precisa de estar preparado para falar tanto 
sobre fraquezas profissionais quanto pessoais. 
Forneça um plano de desenvolvimento sempre 
que lhe for pedido para discutir os seus pontos 
fracos para que a impressão que você cria seja 
positiva. 

Os empregadores valorizam as competências 
humanas que perduram mesmo quando a 
automação se mostra melhor em tarefas 
rotineiras. Os trabalhadores que demonstram 
maiores habilidades cognitivas, criatividade e 
capacidade de processar informações complexas 
podem esperar maior sucesso ao longo das suas 
carreiras. Até 2030, a procura por soft skills 
sociais e emocionais crescerá em todos os 
setores 26% nos EUA e 22% na Europa, de acordo 
com o relatório WEF Future of Jobs. 

 

As pessoas desempenham o seu melhor quando 
o seu papel é o adequado para as suas 
capacidades naturais e quando os seus pontos 
fortes são compreendidos. A avaliação é a forma 
mais valiosa de compreender o potencial 
humano e de adequar as pessoas ao papel certo. 
É assim que os empregadores podem identificar 
competências que as pessoas possuem e que 
podem ser facilmente adaptadas e aplicadas a 
novas funções. O futuro é brilhante para a 
empregabilidade desde que os trabalhadores 
continuem a aprender, a adaptar-se e a crescer. 
De olho no futuro, os trabalhadores podem 
aumentar a sua empregabilidade e encontrar 
novas formas de ter sucesso amanhã. 

4. Trabalho em rede 

As redes profissionais ajudam a 
desenvolver a própria carreira e a atingir 
determinados objetivos. Relacionamentos com 
diferentes tipos de pessoas que podem ser os 
seus próximos empregadores podem ajudar a 
levar a sua carreira na direção correta. Além 
disso, é de grande importância distribuir a sua 
rede entre diversas indústrias e profissionais em 
diferentes posições. Só quando você tem uma 
rede robusta de contatos e conexões 
profissionais é capaz de atrair os melhores 
empregadores e os empregos desejados. 

Pode usar diferentes plataformas sociais 
de média para fazer contatos e enriquecer a sua 
rede. Lá, você pode interagir com especialistas de 
diferentes indústrias que podem orientá-lo a 
desenvolver a sua carreira na direção certa, 
fornecendo informações valiosas aliadas aos 
seus variados conhecimentos e competências.  

 

Ao longo da carreira, a maioria das 
oportunidades pode vir através do 
relacionamento com os outros, tornando a 
capacidade de trabalhar em rede uma 
importante competência a ter. Feiras de 
emprego, eventos de negócios e entrevistas são 
todas oportunidades para expandir a sua rede de 
contatos e há muitos sites de conselhos sobre 
como trabalhar em rede de forma eficaz. O mais 
importante é lembrar-se das pessoas com quem 
se encontra. Uma boa dica é escrever um fato 
memorável sobre a pessoa no verso do seu 
cartão-de-visita ou num caderno. Para ser 
notado pelos potenciais empregadores precisa 
entender as suas necessidades, precisa entender 
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a diferença entre benefício e características. Os 
benefícios são algo que um empregador vai ter 
ao contratá-lo, enquanto as características são os 
pontos fortes que ditam a sua candidatura. Dito 
isto, você precisa entender os seus principais 
pontos fortes que são necessários para 
demonstrar as suas competências. Uma vez que 
o processo de recrutamento envolve 
principalmente a comparação de desempenho, 
você precisa estar ciente dos seus USPs (os 
pontos fortes que o ajudam a destacar-se dos 
outros). Identifique esses pontos fortes, 
mencione-os claramente no seu CV e tenha-os 
em mente quando responder a perguntas de 
avaliação no processo de entrevista. 

Como muitos empregadores hoje em dia 
usam plataformas de média social para 
encontrar os candidatos certos, deve colocar 
todos os esforços para ser notado no Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Pinterest e Google+. Desde 
listar no seu perfil as suas informações de 
graduação e experiência profissional, até 
demonstrar como lida com diferentes situações 
e as suas competências em soft skills, você pode 
fazer muito através dessas plataformas. Por 
exemplo, no LinkedIn, você pode ter as suas 
competências validadas pelos seus contatos ou 
pedir recomendações curtas de empregadores 
anteriores. No Facebook, Google+ e Twitter, 
pode “gostar” e “seguir” páginas de empresas 
relevantes para obter atualizações delas (o que 
poderia ajudá-lo a descobrir vagas de emprego), 
postar comentários, juntar-se a grupos 
relevantes para a sua busca de emprego e 
participar em discussões. A publicação de 
conteúdos relacionados com a sua procura de 
emprego nestes sites (por exemplo, um quadro 
de anúncios visual no Pinterest mostrando os 
seus projetos) também o pode ajudar a ser 
notado por potenciais empregadores. 

5. Organização e Preparação 

Uma sólida preparação para uma 
entrevista tornou-se mais importante do que 
nunca. Lembre-se de que só terá uma 

oportunidade para provar que é um candidato 
em potencial. Primeiro, precisa entender o seu 
empregador alvo muito claramente: a indústria a 
que pertence, os serviços ou produtos que 
oferece, etc. 

Verifique o website da organização para 
obter uma compreensão sólida de tudo isso. Leia 
meticulosamente os seus relatórios anuais, 
editoriais, objetivos futuros, etc. Confira as 
diferentes plataformas de media social do 
empregador para conhecer a força dos seus 
funcionários, volume geral de produção, etc. 
Uma vez concluída a sua pesquisa, é altura de 
preparar as suas respostas às perguntas com a 
ajuda destas perguntas de entrevista. Anote 
perguntas sobre oportunidades de crescimento, 
cultura da empresa, etc. que o ajudarão a ter 
uma melhor imagem da organização. Faça cópias 
de todos os seus documentos importantes com 
bastante antecedência para evitar 
aborrecimentos no grande dia. “Demonstrar 
autoconfiança na construção de uma base de 
competências mais ampla é a qualidade número 
um para aumentar a empregabilidade", 
acrescenta Paul Blackmore, diretor de 
empregabilidade de estudantes e sucesso 
acadêmico da Universidade de Exeter. “Os 
candidatos beneficiarão muito aos olhos dos 
empregadores se puderem provar que tomaram 
medidas proactivas para compreender o que é 
necessário para ter sucesso no local de trabalho 
e que procuraram oportunidades para ganhar 
experiência relevante". 

Iniciativa 

Os gestores esperam que você trabalhe 
em grande parte sem supervisão no dia-a-dia, 
por isso precisam de saber que você pode tomar 
decisões responsáveis por conta própria que 
resultem num resultado positivo. Como 
estudante, uma das melhores demonstrações de 
"tomar a iniciativa" é a formação e experiência 
de trabalho relevante. A realização de papéis ou 
estágios e cursos tanto em disciplinas técnicas 
centrais como em algumas das competências 
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mais amplas listadas abaixo fornece provas da 
sua capacidade de definir os requisitos das 
tarefas e implementá-los com sucesso. A tomada 
de decisão responsável exige uma forte 
perspicácia comercial que descreve a sua 
capacidade de compreender situações de 
negócio e aplicar os seus conhecimentos em 
conformidade. Juntamente com o know-how 
técnico adquirido através das suas qualificações 
essenciais, você precisará de reunir uma gama 
muito mais ampla de conhecimentos relevantes. 
A sua capacidade para o fazer pode ser 
demonstrada em entrevistas, pesquisando o 
sector mais vasto em que o seu potencial 
empregador se encontra, como os assuntos 
atuais o afetam, e quaisquer outras influências e 
factos relevantes. 

Profissionalismo 

Os empregadores querem provas de que 
você pode entregar projetos e tarefas de forma 
confiável, ética e de uma forma que agregue 
valor à sua organização. Todas as outras 
competências deste artigo contribuem para o 
profissionalismo, assim como os padrões 
pessoais, tais como a manutenção do tempo, a 
aparência e a sua capacidade de tratar os colegas 
com respeito.  

Inovação 

A agregação de valor a uma organização 
tende a vir através da observação de novas 
formas de realizar tarefas ou resolver problemas. 
Portanto, procure maneiras de demonstrar a sua 
capacidade de trazer algo novo para o 
empregador sem prejudicar os requisitos 
fundamentais da profissão. Em vez de chegar a 
uma entrevista com ideias especulativas que 
podem estar fora do comum, demonstre como 
foi capaz de acrescentar valor a algo que 
empreendeu no passado, particularmente numa 
função ou colocação de trabalho. 

Gestão de projeto 

 Todas as tarefas que você realizar terão 

algum tipo de prazo. Tarefas como preparar um 

documento para uma reunião semanal, entregar 

um projeto num prazo específico ou alcançar 

uma iniciativa importante são marcos-chave. Os 

empregadores irão valorizar a sua capacidade de 

planear cargas de trabalho para cumprir prazos e 

responder a prazos desafiadores quando a 

necessidade surgir - mesmo que às vezes isso 

signifique trabalhar fora do horário comercial 

regularmente programado.  
 

Comunicação e apresentação 

As capacidades de comunicação escrita e 
oral são tão fundamentais para a 
empregabilidade como as qualificações técnicas. 
Naturalmente, isto significa prestar muita 
atenção à redação do seu CV, à carta de 
apresentação e a quaisquer tarefas simuladas 
que lhe sejam solicitadas para preparar. As 
entrevistas dão aos empregadores a 
oportunidade de avaliar as suas capacidades de 
apresentação, por isso prepare-se bem e ensaie 
o máximo possível. Por exemplo, faça pesquisas 
sobre perguntas comuns em entrevistas e 
respostas artesanais que demonstrem uma 
variedade de habilidades de empregabilidade 
sem soar forçado. É uma boa ideia encontrar um 
mentor relevante para ajudar, mesmo que seja 
apenas para dar feedback sobre o que você 
preparou. 

Trabalho em equipa 

A capacidade de trabalhar bem com os 
colegas é fundamental, e ser capaz de referir 
exemplos de trabalho em equipa a partir de 
funções ou colocações de trabalho ajudará a 
demonstrá-lo. Outras atividades também podem 
contribuir para isso, tais como a participação em 
desportos de equipa. Atuar como capitão de 
equipa pode ser particularmente apelativo para 
os empregadores, uma vez que demonstra 
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potencial de liderança para um ponto posterior 
da sua carreira. Os empregadores dispostos a 
investir no desenvolvimento da carreira 
procurarão candidatos que possam crescer com 
a sua organização 

 

 

 

III. Metodologias 

Pilares que apoiam um Negócio Digital Bem-

sucedido  

 

O conhecimento do mercado combinado com a 

tecnologia moderna só dá a forma 

tradicional/convencional de conhecimento do 

mercado ou entendimento comercial de uma 

dimensão digital. A combinação de insight e 

tecnologia desde o início serve para orientar equipas 

de líderes empresariais e engenheiros de tecnologia 

para atender às necessidades do consumidor. Uma 

vez lançadas estas bases, como em qualquer negócio, 

estas exigências do consumidor precisam de ser 

monitorizadas e tomadas ao longo da vida útil do 

negócio. Um melhor entendimento dentro da equipa 

atrairá automaticamente mais consumidores. Para 

atender às exigências do consumidor, a equipa 

interna deve ser capaz de analisar os requisitos e 

também a sua própria capacidade. 

Do ponto de vista tecnológico, os negócios digitais 

incluem uma ou mais plataformas de software, 

utilizando a melhor tecnologia disponível para 

atender às necessidades individuais da empresa. O 

último pilar que é um componente principal do 

negócio digital e o seu sucesso é a plataforma. Estas 

tecnologias permitem às empresas lutar pelos seus 

objetivos, instituindo a sua visão e alcançando os seus 

objetivos. 

 

Estabelecimento de Métodos Ágeis  

 

A competência metodológica apropriada é de 

fundamental importância para o sucesso de uma 

organização digital. É necessária para enfrentar 

desafios bem como para desenvolver e implementar 

eficientemente modelos de negócios digitais. Isto 

aplica-se às estruturas, métodos e processos, bem 

como à cultura dentro da empresa. De acordo com a 

pesquisa, a maioria dos projetos e startups de 

negócios falham no nível operacional - e não por 

causa de más ideias. Para implementar modelos de 

negócio digitais de forma eficiente e eficaz, para 

trazer protótipos ao mercado rapidamente e para 

reagir com flexibilidade ao feedback dos clientes e às 

mudanças do mercado, uma abordagem iterativa 

com métodos ágeis oferece uma vantagem 

considerável. O estabelecimento de métodos ágeis 

aplica-se à metodologia de desenvolvimento de 

software e gestão de projetos, incluindo processos e 

estruturas, bem como à cultura corporativa. 

 

IV. A Aplicabilidade dos Métodos 

Ágeis como Aplicados no IAMF 

 

 
Assegurar a Satisfação do Cliente  

 

“O cliente tem sempre razão”. As empresas 

descobriram que não podem continuar a operar e ser 

bem-sucedidas a menos que sejam apreciadas pelos 

clientes. Sem clientes as empresas fecham. 

Se você ainda não o faz, precisa começar a pensar em 

si mesmo como uma marca. Precisa pensar acerca da 

forma de construir a sua marca pessoal e como 

garantir que os seus clientes estejam satisfeitos. Uma 

marca pessoal é essencialmente o que as pessoas 

pensam de si e pelo que são conhecidas. 
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Tire um tempo para pensar e identificar quais são os 

seus pontos fortes e quais são as suas fraquezas. 

Escreva-os e elabore um plano sobre como potenciar 

os seus pontos fortes e debelar as suas fraquezas. 

Assegure-se de que coloca um esforço extra em ser 

gentil com os outros, ajude-os quando puder e 

compartilhe o conhecimento livremente. 

 

Dê as boas vindas à mudança 

Tipicamente, grandes mudanças são problemáticas 

para a maioria 

das pessoas. As 

pessoas adoram 

estabelecer-se 

em rotinas e 

continuar a fazer 

o que fazem em 

piloto 

automático. 

Consequentemente, um dos seus objetivos deve ser 

mais aberto e aceitar a mudança. Em primeiro lugar, 

comece por entender que a mudança introduz a 

oportunidade e o crescimento pessoal e profissional, 

é sinonimo de estar no lugar certo no momento certo. 

“Não é a mais forte das espécies que 

sobrevive, nem a mais inteligente que 

sobrevive. É a que é mais adaptável à 

mudança.” – Charles Darwin 

Finalmente, também o desafiaria a realizar uma 

experiência de pensamento onde você identifica uma 

mudança específica em larga escala na sua vida e 

como lidaria com ela. Identifique as competências 

que você precisaria e depois trace um plano acerca de 

como adquiri-las. 

 

Forneça soluções de trabalho com frequência 

A confiança é uma qualidade chave para se ter e é 

uma qualidade a que se deve aspirar na vida. Ser 

confiável vem em muitos formatos e formas; trata-se 

de garantir que uma vez que você tenha concordado 

em fazer algo, você siga em frente e o faça. 

Eu entendo que muitas vezes concordou em fazer 

algo, mas a vida pregou-lhe uma partida e, por 

qualquer razão, não é capaz de cumprir o acordo. O 

que faz então? Nesse momento é tudo uma questão 

de comunicação. Quando você concorda em fazer 

algo para alguém, seja no trabalho ou na sua vida 

pessoal, a comunicação é a chave. 

Comece por garantir que sabe exatamente o que 

precisa de fazer e quando precisa de o fazer. Depois 

certifique-se de manter a outra pessoa informada de 

qualquer progresso ou de qualquer percalço que está 

no seu caminho. Especialmente aqueles grandes 

percalços! Assim que você estiver ciente de algo que 

o inibe de entregar ou o atrasa, certifique-se de que 

o comunica. 

Por isso, desafio-o a ter como objetivo ser mais 

orientado para a tarefa. Decomponha o que você 

concordou em fazer nas tarefas, crie uma lista e 

depois acompanhe cada tarefa até à conclusão. As 

listas de tarefas vão mantê-lo concentrado e dar-lhe-

ão motivação quando tiver percalços. 

 

Conheça as partes interessadas e os vizinhos  

 

O trabalho em rede é a chave para qualquer 

desenvolvimento de carreira ou crescimento pessoal. 

Ter os contatos certos é inestimável. Certifique-se de 

que tem tempo para agendar encontros com 

diferentes partes interessadas no trabalho. Na sua 

vida pessoal, passe mais tempo a conhecer melhor as 

pessoas; os seus amigos, a sua família, quem quer que 

seja importante para si. 

Além disso, esforce-se para construir 

relacionamentos fora do seu círculo imediato. Seja 

sociável no trabalho e conheça mais pessoas. Diga 

bom dia às pessoas no seu caminho e diga adeus à sua 

saída. Nunca coma sozinho; procure sempre almoçar 

com outra pessoa. 

 

Confie nas pessoas motivadas para fazer o trabalho 

 

Este princípio é sobre ter a capacidade de delegar e 

assegurar que as pessoas façam as coisas. Se você 

está numa posição de gestão dê mais 

responsabilidade aos seus diretores e veja-os crescer. 

Conforme eles crescem sob a sua orientação, você 

terá cada vez mais tempo para aproveitar e pensar 
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em maneiras de expandir o seu papel e focar-se no 

que é importante para si. 

Se você não tem uma função de gestão, use este 

princípio para ajudar a orientar o relacionamento que 

tem com o seu gestor. Peça mais autonomia e 

estabeleça contatos para que o seu trabalho seja 

medido em relação a tarefas ou objetivos. A 

microgestão não funciona para ninguém; e quanto 

mais autonomia e confiança conseguir do seu gestor, 

mais flexível será o trabalho que você pode ter. Ou 

seja, se a sua tarefa é completar a tarefa X até a 

próxima semana na segunda-feira, então como o faz 

e a que hora o faz é irrelevante. 

Note, no entanto, que pode levar tempo para que o 

seu gestor confie suficientemente em si para o fazer. 

Como sempre, procure as oportunidades disponíveis 

e planeie como pode chegar onde você quer chegar. 

Certifique-se de que fala e que o seu gestor está 

ciente do que você está a tentar alcançar. 

 

Dê preferência as conversas presenciais 

Quando se trata de comunicação, a forma que 

escolhemos para fazê-lo é muito importante; e, no 

entanto, raramente se pensa o suficiente. A 

comunicação direta, cara a cara, é uma das formas 

mais eficazes de comunicação. No local de trabalho 

moderno, a maior parte da comunicação acontece 

através do e-mail. O e-mail é uma ótima ferramenta 

a ser usada e uma ótima maneira de documentar o 

que aconteceu, mas pode nem sempre ser a maneira 

mais eficaz de se comunicar. Note que qualquer 

conversa deve ser seguida de uma confirmação por e-

mail do que foi discutido para garantir que tudo seja 

devidamente documentado e que não haja confusões 

mais tarde.   

Esteja sempre pronto para a ação 

Este princípio é sobre estar sempre em condições de 

agir em qualquer oportunidade. Para fazer isso, 

porém, é preciso estar constantemente a trabalhar 

nas suas competências. Pode ser algo que você faz na 

sua deslocação diária, ou algo que você faz todas as 

manhãs antes de sair da cama. Isto pode ser tão 

simples como ler livros de não-ficção ou fazer um 

curso online sobre algo que lhe interessa. Identifique 

áreas sobre as quais gostaria de aprender algo mais e 

mergulhe, primeiro! Nunca ninguém perdeu nada por 

tornar-se mais conhecedor. 

Promova o desenvolvimento sustentável  

Diz-se muitas vezes que a vida é uma maratona não 

um sprint. Como tal, a sustentabilidade é tudo. É 

muito comum ouvir falar de pessoas "queimando" e 

que precisam de muito tempo para se recuperar. 

Este princípio tem a ver com garantir que a sua vida 

seja gerida de uma forma sustentável. Não há como 

contornar o trabalho duro; é apenas algo que precisa 

de acontecer. Então, como se certifica de que não se 

"queima"? 

Primeiro, certifique-se de que dorme bem. Eu, 

pessoalmente, acho que qualquer coisa menor que 

6,5 horas por noite não é sustentável por mais de 

duas ou três vezes por semana. O sono foi 

identificado como tendo muitos benefícios para a 

saúde e também nos permite assimilar melhor a 

informação. 

Finalmente, exercício e dieta equilibrada. O número 

de estudos que destacam como o exercício afeta a 

aprendizagem parece estar a aumentar a cada dia. As 

evidências de apoio são simplesmente demasiado 

avassaladoras para que isto possa ser ignorado. 

Tente introduzir alguma forma de exercício na sua 

rotina diária para tirar proveito disso. Mesmo um 

exercício de Tabata de quatro minutos todas as 

manhãs pode ter resultados extremamente 

benéficos. Quanto à dieta, nunca é demais mencionar 

a sua importância. Tente obter algumas proteínas 

magras e algumas verduras todos os dias. 

 

Atenção contínua à excelência e ao bom design 

Isto deve ser escusado dizer. Você deve sempre lutar 

pela excelência, independentemente do que está a 

fazer. Se você é conhecido como um indivíduo 
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meticuloso e responsável que está sempre lutando 

pela excelência então já está a ganhar. 

Muitas vezes, sem se aperceber, a excelência está 

mesmo ao virar da esquina. É sobre as pequenas 

coisas; aquela pequena atenção extra que as pessoas 

não esperavam. É sobre a carta escrita à mão, o 

telefonema de acompanhamento, aquele sorriso 

caloroso! 

Simplicidade - a arte de maximizar o trabalho não 

feito 

Nos círculos ágeis, há um princípio da Marinha que é 

citado com frequência: 

    KISS: Keep It Simple Stupid 

Há elegância na tentativa de manter as coisas tão 

simples quanto possível. Nem tudo precisa de uma 

análise ou solução completa. Se você está 

preocupado com o seu chefe ou qualquer outra 

pessoa que o critique por ter escolhido a abordagem 

mais simples, então certifique-se apenas de 

documentar sua análise nas alternativas que você 

rejeitou. Documente o fato de que você considerou 

brevemente outras opções e você decidiu 

estrategicamente KISS. 

V. Competências digitais para 

melhorar a empregabilidade 
 

Redes Sociais 

De acordo com um estudo recente, existem 2,7 

bilhões de usuários ativos de redes sociais em todo o 

mundo. Destes, 2,5 bilhões são usuários ativos em 

dispositivos móveis. Estes números mostram um 

aumento de 30% nos usuários de redes sociais móveis 

em apenas um ano, o que se projeta um aumento ano 

a ano. 

A capacidade de compreender e utilizar eficazmente 

as redes sociais é uma competência essencial que 

todos os profissionais devem ter. O marketing de 

média social vai além de publicar um tweet ou uma 

atualização do Facebook; trata-se de entender a 

relação dinâmica entre marcas, influenciadores e 

consumidores. Para simplificar, as empresas precisam 

de alcançar os clientes de forma a direcionar o tráfego 

para o seu site - ou produto - para uma possível 

conversão. 

As redes sociais têm permeado o tecido da nossa 

sociedade, e tornaram-se a principal fonte de 

comunicação e fluxo de informação entre os 

criadores de conteúdo e os consumidores. 

Educadores que reconhecem a influência das redes 

sociais devem entender as complexidades de cada 

plataforma e a sua influência potencial para 

maximizar o envolvimento da comunidade, a fim de 

fornecer aos graduados competências valiosas e 

aplicáveis. 

Marketing para motores de busca 

Para além das redes sociais, o search engine 

marketing (SEM) é uma das disciplinas mais 

influentes em que os marketeers passaram a confiar. 

Para colocar as coisas em perspetiva, mais de 6,5 

biliões de resultados de SEM são realizados a cada dia 

com o Google respondendo por 77% desse tráfego. 

Os estudantes com experiência SEM serão capazes de 

aumentar a visibilidade do website de uma empresa 

num motor de busca (por exemplo, Google) 

principalmente através de publicidade paga. Ao fazer 

isso, o negócio atrairá tráfego valioso da página de 

resultados do motor de busca. 

Usando SEM, os alunos serão capazes de capturar 

parte dos 6,5 biliões de resultados do tráfego de 

busca. É por isso que marketeers, gestores de 

conteúdo e webmasters gastam muito tempo a 

otimizar os seus sites e campanhas publicitárias para 

garantir as mais altas taxas de conversão possíveis. 

A maioria das empresas está no negócio de venda de 

produtos ou serviços. É portanto imperativo que a sua 

marca seja facilmente encontrada online entre a sua 

concorrência. Os candidatos a emprego precisam de 

ter um conhecimento prático de marketing de busca 

se conseguirem compreender o contexto maior da 

sua função de trabalho. 

Análises 
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Segundo a Forbes, apenas 22% dos profissionais de 

marketing afirmam que as suas iniciativas de 

marketing orientadas por dados estão a alcançar 

resultados significativos. 

Peter Drucker, líder no ensino de gestão e muitas 

vezes descrito como o fundador da gestão moderna, 

diz o seguinte: 

“Se não se pode medir, não se pode gerir.” 

A análise de dados permite essencialmente que os 

alunos tomem decisões educadas e orientadas por 

dados nas suas funções. Os números definem se uma 

campanha foi bem-sucedida, e em que percentagem. 

A chave para a análise é saber que dados recolher e 

medir, a fim de melhorar a próxima campanha. As 

empresas não querem desperdiçar dólares valiosos 

de marketing com base em tendências ou instintos. O 

importante é maximizar a eficácia de cada campanha 

e otimizar o retorno sobre o investimento. 

A análise normalmente anda de mãos dadas com 

SEM. Estas duas competências complementares 

trabalham em conjunto para garantir que um negócio 

compreenda o que os consumidores querem, e como 

melhor atrair e reter a sua atenção. 

Marketing de conteúdo  

 

O conteúdo vem em muitas formas - posts em blogs, 

vídeos, podcasts, infográficos, até mesmo 

atualizações de status em redes sociais. 

Os marketeers podem gastar o seu tempo a otimizar 

palavras-chave e campanhas publicitárias, mas o 

conteúdo ainda é rei. Afinal, um site ou página de 

rede social é movida pelo seu conteúdo e sem ele os 

clientes não têm como entender os benefícios de um 

produto ou serviço. 

O conteúdo é crucial para impulsionar o 

conhecimento da marca e pode estabelecer marcas 

ou influenciadores como líderes de pensamento. 

Portanto, as novas contratações precisam de 

entender a importância de criar não apenas 

conteúdo, mas conteúdo que seja relevante para a 

pesquisa de palavras-chave e otimizá-las numa 

estratégia. 

E-mail 

Uma das melhores formas de obter e reter leads é 

através de um método testado e comprovado: o e-

mail. 

O e-mail é uma das formas mais antigas de marketing 

direto e ainda é uma das formas mais eficazes de 

aquisição e retenção de clientes. De startups a 

corporações multinacionais, o e-mail ajuda a lançar 

muitas campanhas de sucesso. 

Mas não se engane, o e-mail marketing é uma forma 

de arte em si. Um comerciante digital experiente sabe 

que cada fase do funil tem que ser cuidadosamente 

planeada. Desde a página de inscrição – incluindo a 

sua colocação num site - até o primeiro e-mail de 

boas-vindas, cada passo precisa de ser otimizado a 

fim de atrair e reter os usuários e construir o 

envolvimento. 

As pessoas podem mudar contas de redes sociais ou 

endereços de casa mas não são propensas a mudar os 

seus endereços de e-mail. É por isso que os 

profissionais que entendem o poder do e-mail para se 

conectar diretamente com os consumidores são 

muito requisitados. 

Como tal, os educadores não devem desqualificar o e-

mail como uma ferramenta antiquada, mas sim 
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desafiar os estudantes a repensar as formas de usar o 

e-mail nas suas funções - atuais e futuras. 

Telemóvel 

De acordo com o recente relatório de We Are Social e 

Hootsuite, a conectividade móvel continua a crescer 

com quase dois terços da população mundial usando 

telemóveis, e 55% de todas as conexões ativas vêm 

de smartphones. Como o tráfego de smartphones 

agora excede o tráfego de computadores é claro que 

o telemóvel é o futuro. 

Para compreender o impacto desta mudança basta 

olhar para o Google. O maior fornecedor mundial de 

motores de pesquisa criou uma aplicação web amiga 

do telemóvel concebida para testar a usabilidade e 

velocidade dos websites móveis. Ter uma página web 

amigável para telemóvel pode melhorar a sua 

presença de pesquisa entre os consumidores que não 

têm acesso aos computadores. Os candidatos a 

emprego podem usar esse conhecimento em seu 

benefício, otimizando campanhas para fazer uso dos 

últimos desenvolvimentos em pesquisa móvel e 

experiência do usuário. 

Estratégia e Planeamento 

 

As empresas que incorporam o planeamento 

estratégico na sua agenda de marketing têm maior 

probabilidade de ver resultados mensuráveis no 

longo prazo. Em vez de planear numa base ad-hoc, os 

profissionais de marketing digital precisam de criar e 

implementar campanhas que são baseadas em 

análises e dados SEO quantificáveis. 

Por exemplo, definir KPIs específicos e identificar 

métodos para medir cada indicador pode ajudar um 

comerciante a permanecer responsável. É também 

imperativo que eles analisem campanhas passadas e 

decidam qual a métrica que vale a pena medir. 

 

Para colocar as coisas em perspetiva, a estratégia e o 

planeamento são uma lacuna de liderança nas 

organizações - segundo 58% dos profissionais nos 

EUA, 55% no Reino Unido e 42% na Irlanda. Ao 

fornecer competências em como planejar e executar 

uma estratégia digital, os graduados que procuram 

novas funções terão uma clara vantagem sobre os 

seus pares com pouco ou nenhum conhecimento. 

Venda Social 

Para se conetarem e influenciarem os clientes, os 

profissionais de vendas precisam de estar onde os 

seus potenciais clientes estão: online. Como a venda 

social está a provar o seu valor para os vendedores 

que a utilizam - 90% dos principais vendedores usam 

ferramentas de venda social com sucesso - está a 

tornar-se cada vez mais importante para as novas 

contratações ter experiência no uso de tecnologias de 

venda. 

As empresas de todas as indústrias também estão a 

começar a entender a importância das vendas sociais 

investindo em novas tecnologias de 'pilha de vendas', 



 

 
15 

DIGITAL GUIDE: DIGITAL SKILLS 4 ALL 

além de um CRM, como ferramentas de 

rastreamento de e-mail, aplicativos de produtividade 

e software de inteligência de vendas. Acima de tudo, 

as ferramentas de vendas sociais são vistas como 

muito eficazes para envolver e influenciar os 

consumidores, particularmente entre os que têm 

melhor desempenho. 

De facto, segundo o LinkedIn, mais de 70% dos 

profissionais de vendas utilizam ferramentas de 

venda social como o LinkedIn, Twitter e Facebook e 

vêem-nas como tendo o maior impacto na receita. 

Como uma arena relativamente nova para as 

organizações, oferecer uma formação alinhada com a 

indústria ajudará qualquer estudante interessado em 

seguir uma carreira de vendas com ferramentas 

inestimáveis e altamente procuradas. 

Vídeo 

No contexto digital, o vídeo evoluiu de uma simples 

forma de entretenimento no YouTube para um 

grande impulsionador de conteúdo de média social. 

O Snapchat é agora uma plataforma poderosa e 

influente, enquanto o Facebook agora usa o vídeo nas 

suas Histórias Instagram. 

O vídeo como conteúdo é mais fácil de consumir do 

que um post de blog típico. Ele também é mais 

divertido e apela aos millennials. Combinando o 

poder emocional do vídeo social com o alcance e a 

abrangência da publicidade digital, os mercados 

podem explorar um mercado crescente de 

consumidores interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: Desafios e 

oportunidades para os educadores 

adultos na vida quotidiana 

É sabido que vivemos numa época em que existe um 

número significativo de adultos que pouco ou nada 

tiveram acesso a uma educação de qualidade quando 

crianças. É também bastante evidente que um grande 

representante deles recebeu educação tanto de uma 

forma desatualizada como em áreas algo irrelevantes 

para os dias de hoje. Num mundo em rápida mutação, 

a arte de estabelecer o papel da educação de modo a 

ter uma sociedade desenvolvida é tão relevante como 

sempre. 

O conceito de educação e aprendizagem ao longo da 

vida como parte integrante da sociedade deve estar 

presente na mente de todos os cidadãos; não importa 

a sua idade. Uma boa educação começa com uma 

melhor perspetiva da educação anterior, bem como 

repensar o papel dos adultos para responder ao 

desafio educacional de uma população em 

envelhecimento na Europa. O facto é que os adultos 

não são apenas supervisores, mas são também 

educadores cujas ações têm consequências históricas 

para o sistema educativo e para as futuras decisões 

sobre as atividades de aprendizagem ao longo da 

vida. 

Estas são as ideias que estão ativas na política 

Europeia e nos documentos estratégicos. Uma 

mudança radical nos padrões pedagógicos, que 

envolve uma reflexão sobre as relações e situações, 

requer uma reavaliação do papel dos adultos, da 

aprendizagem não-formal e da educação formal. 

Especialmente como na era moderna, isto deve ser 

adaptado à sociedade global. Em toda a Europa, a 

requalificação profissional, pessoal e social dos 

adultos é um objetivo forte para todos os estados 

membros e nações parceiras mas, como é que nos 

empenhamos em trazer alguém de volta à educação 

e que problemas é que isso vai colocar? 

 

O Conselho da Europa, a União Europeia sobre a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCED) expressaram todos um desejo 

considerável de transformar esta sociedade numa 

sociedade globalizada, disponível para fazer o que for 
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preciso para elevar a economia e assegurar o 

desempenho na educação. Aqui reside um dos 

primeiros desafios; numa era de globalização 

neoliberal, essa educação irá apoiar as exigências dos 

adultos a nível profissional, pessoal e social? Tais 

conceitos a considerar dentro desta área, cuja 

economia sustenta. Será que isto apoia diretamente 

os alunos adultos? Ou será que apoia conglomerados 

maiores? Uma mudança radical requer perguntas 

radicais que incluem o questionamento da 

autoridade, do processo e da política. Estas são 

algumas das questões mais profundas que os 

educadores adultos devem abordar ao 

desenvolverem o seu processo educativo.   

 

A educação de adultos é classificada muito 

regularmente em aprendizagem ao longo da vida e é 

importante saber que "a aprendizagem ao longo da 

vida inclui pessoas de todas as idades que aprendem 

em diversos contextos - em instituições educativas, 

no trabalho, em casa e através de atividades de lazer. 

Ela se concentra principalmente nos adultos que 

retornam à aprendizagem organizada e não no 

período inicial de educação ou na aprendizagem 

incidental" (Schuller. T., e Watson, D., 2009). Vivemos 

agora numa era em que a alfabetização agora mais 

longa significa simplesmente a capacidade de ler e 

escrever; temos alfabetização mediática, 

alfabetização digital, alfabetização informática, 

alfabetização de saúde, alfabetização emocional, 

alfabetização cultural, etc. Como em qualquer ponto 

do presente, vivemos numa era em que o acesso à 

informação e a necessidade de compreendê-la são 

maiores e mais complexos do que nunca. Em seguida, 

o cruzamento e a interseccionalidade entre estas 

literaturas estão a crescer a cada dia. No passado 

havia pouca ou nenhuma exigência de cruzamento 

entre a agricultura e a alfabetização digital. 

Agora as competências digitais são uma parte 

essencial da indústria agrícola, tal como são para a 

vida profissional e social daqueles que nela 

trabalham. Ter um conjunto de competências 

especializadas já não é a norma exigida; qualquer que 

seja o conjunto de competências especializadas, elas 

devem também possuir um conjunto geral de 

competências em várias áreas para o seu bem-estar 

profissional, pessoal e social. 

.   

I. A Educação de Adultos no 
Discurso Moderno 
 

A educação de adultos no discurso moderno tem sido 

historicamente desenvolvida de um ponto de vista 

vocacional (e por vezes académico) e negligencia 

muitos outros aspetos da educação ou da 

aprendizagem. Ainda hoje, a orientação pragmática é 

uma influência muito mais forte do que a 

transformação da sociedade a um nível intrínseco. 

Portanto, a educação moderna de adultos 

(especialmente na Europa) é preparação ou 

reeducação para o trabalho e o emprego ou, na 

melhor das hipóteses, funções obrigatórias na 

sociedade. Mais uma vez, este conceito é 

massivamente promovido pelos principais atores da 

economia como a OCDE, a Organização Internacional 

do Trabalho e o Banco Mundial. A única grande 

instituição que aplica uma abordagem mais 

humanista à ideia é a UNESCO, que mais uma vez, 

está sujeita a manipulação. Aqui reside uma 

reiteração do primeiro grande desafio dos 

Educadores Adultos; Para que serve a educação? 

Os educadores adultos são sinalizados numa 

metodologia educacional um pouco diferente da dos 

jovens trabalhadores. Elementos reflexivos de 

desenvolvimento pessoal e pessoal dentro de uma 

sociedade em transformação estão um pouco 

perdidos sob a ideia de obter uma competência para 

ganhar dinheiro ou realizar uma tarefa. Quando 

existem elementos reflexivos no mundo adulto, 

geralmente é no sentido terapêutico para a saúde 

mental sã da vida. Como tal, o apoio geral ao nosso 
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público num mundo em mudança foi completamente 

negligenciado. 

Reconhecer isto é um passo para a sua resolução. No 

entanto, também se dá conta de outro desafio para 

os educadores adultos: como apoiar de forma realista 

as necessidades sociais e pessoais dos adultos ao lado 

das suas necessidades profissionais? Esta é uma 

questão com muitos desafios dentro dela, mas 

também com muitas oportunidades. Alguns desses 

desafios e oportunidades são os mesmos. Um dos 

maiores desafios mas uma enorme oportunidade 

para apoiar uma educação de alta qualidade dentro 

da comunidade adulta é a Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC).  

Simultaneamente, a oferta de TIC e a capacidade de 

apoiar mais adultos do que nunca é ainda aclamada 

sem qualquer crítica como o "salvador" de muitos 

problemas educacionais e em que, sem qualquer 

crítica, se confia. Originalmente, o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida era o de enfatizar a 

aprendizagem não formal e informal. No entanto, na 

realidade, isto tornou-se um pouco mais um "falso 

ídolo" do que um conceito na prática. Com recessões 

e questões de emprego em toda a Europa, a educação 

de adultos permaneceu dentro de âmbitos 

pragmáticos e económicos. Incluindo os custos de 

acesso a este tipo de educação que conduzem a 

outros desafios como, por exemplo, se os adultos que 

o necessitam, podem arcar com ele e, com áreas 

como as TIC, podem pagar o equipamento. Até hoje, 

a aprendizagem ao longo da vida não tem 

correspondido ao seu conceito original e tem 

negligenciado de alguma forma os adultos na 

perspetiva da vida educacional. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

e na agenda da Educação 2030 os objetivos e 

indicadores educacionais para a UNESCO 

estabelecem, pela primeira vez na história realista, 

enormes oportunidades para uma mudança radical 

na educação de adultos. No entanto, não levanta de 

forma realista a grande questão de "se a abordagem 

principal é a correta". Ainda é necessário realizar uma 

grande reflexão em toda a Europa sobre as principais 

razões para a Educação de Adultos. Tal como 

acontece com muitas coisas na educação de adultos, 

isto constitui mais uma vez um desafio e uma 

oportunidade para reconhecer e enfrentar o domínio 

da retórica sobre a implementação de objetivos 

globais, assim como uma compreensão estreita e 

redutora da educação de adultos.  

Como afirma Katarina Popovic (2019), "a educação de 

adultos não é mais um formador de tendências em 

mudanças sociais, como foi muitas vezes na história, 

mas mais um seguidor acrítico das 'modas' e 

tendências contemporâneas.” Isto, em suma, levou 

ao desenvolvimento da educação de adultos 

contendo muitas buzzwords para tendências 

educacionais sem realmente fazer muito. Além de se 

tornar mais uma mercadoria no sector privado ou 

usado para perseguir o financiamento por 

organizações "sem fins lucrativos" que, de forma 

suspeita, funcionam com base em modelos muito 

baseados em negócios. Esta última é uma situação 

extremamente problemática e comum nos países dos 

Balcãs. O facto de a educação de adultos ser tão 

amplamente publicitada como um produto de 

mercado esconde extremamente bem o facto de, 

como instrumento de mudança social real, estar a 

desaparecer da vista. 

 

Existe uma crença incontestada na sociedade 

moderna de que a educação de adultos deve resolver 

as consequências de grandes problemas. Muito 

pouca política está focada em lidar com as causas de 

tais problemas. A educação é promovida em torno da 

requalificação para o emprego em vez de 

compreender as causas das crises financeiras ou 

outros fatores que terão impacto no futuro do adulto, 

tais como a migração ou as alterações climáticas.  
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A principal oportunidade que os educadores adultos 

têm é que a educação de adultos pode ser usada 

como uma ferramenta dramaticamente poderosa 

para aprofundar as causas das situações com as quais 

os adultos na sociedade moderna têm de aprender a 

lidar. Ela pode ser usada para derrubar as tradicionais 

barreiras entre economia, ética, bem-estar social e 

ambiente, para desenvolver uma visão da 

interseccionalidade da vida moderna e dos desafios 

que ela representa. Como tal, a educação de adultos 

não tem que ser simplesmente aprender algo para 

continuar a existir, mas um agente de transformação 

social. O desafio mais difícil para o educador de 

adultos do dia-a-dia é como implementá-lo de tal 

forma.  

A missão do Conselho Internacional de Educação de 

Adultos (ICAE) "é promover a aprendizagem e 

educação de adultos e jovens na busca da justiça 

social dentro da estrutura dos direitos humanos em 

todas as suas dimensões, para assegurar o 

desenvolvimento saudável, sustentável e 

democrático dos indivíduos, comunidades e 

sociedades". (ICAE, 2019). Com tal oportunidade 

promovida, o desafio está na implementação. 

 

II. Desafios e Oportunidades na 
Entrega 

 

Quanto à atividade diária de um educador adulto, há 

muitos fatores diferentes a abordar. Anteriormente, 

era analisado no meta-nível de que nível deveria estar 

a aprendizagem longa (de que nível faz parte a 

educação de adultos). No entanto, os desafios e 

oportunidades que surgem no dia-a-dia são também 

extremamente variados e interessantes, 

especialmente no mundo moderno. 

Em primeiro lugar, deve-se olhar para a variedade de 

cenários em que a educação de adultos ocorre, entre 

eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes são apenas alguns dos grandes consórcios de 

áreas em que a educação de adultos acontece e 

justificadamente vêm com a sua própria seleção de 

desafios e oportunidades. 

Existe uma enorme seleção de obstáculos ou 

diferenças a ultrapassar entre os estudantes como 

educadores adultos e estes podem incluir:  

 

 

 

 

 

É claro que existem muitos outros e mesmo estes 

podem ser divididos em muitas áreas diferentes, mas 

esta seleção fornece uma indicação clara nos 

obstáculos que o educador adulto tem que enfrentar 

regularmente. 

Gini Beqiri (2018) afirma corretamente que "Ao 

ensinar adultos, é importante considerar 

características que afetam a sua aprendizagem, 

especialmente como as experiências anteriores 

influenciam o seu pensamento. Ao mesmo tempo, 

você deve considerar como a idade afeta a sua 

-
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& Habilidades 
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capacidade cognitiva que pode ajudar ou dificultar a 

aprendizagem". Pode ser considerado como uma 

generalização, mas é amplamente conhecido e 

considerado que as aprendizagens dos adultos são 

muito menos flexíveis na sua abordagem à 

aprendizagem. Isto deve-se ao facto de terem sido 

moldados pelas suas experiências de vida. 

O nível de tal flexibilidade também depende muito de 

coisas como cultura, habilidade linguística e 

capacidade cognitiva. No entanto, isto também 

apresenta uma grande oportunidade para a 

aprendizagem reflexiva sobre a mudança e a 

importância da mudança nas suas vidas, bem como 

para o seu benefício. Usar tais emoções para 

desenvolver uma celebração da mudança pode criar 

um sentimento mais forte de realização e de jornada, 

levando a uma alta qualidade de experiência na 

educação.  

O elemento de responsabilidade pessoal é muito mais 

forte dentro da comunidade adulta, não quer dizer 

que não deva ser promovido entre os jovens, mas os 

adultos são mais independentes por natureza. Assim, 

surge a oportunidade de uma educação autodidata, 

pois é preferencial para os adultos e, desta forma, 

eles podem assumir a responsabilidade pelas suas 

próprias conquistas e fracassos. A aprendizagem 

autodirigida implica desafiar os adultos na sua 

aprendizagem, reflexão, um nível equilibrado de 

apoio e opções de escolha.  

É fundamental lembrar que os adultos serão mais 

orientados para os resultados do que os jovens e isso 

é importante quando se trata de oferecer educação 

não formal entre os adultos. A chave é desenvolver 

um processo de alta qualidade para o qual os adultos 

têm sempre um objetivo em mente. Os adultos 

também têm uma vasta biblioteca de material 

relatável para entregar, que oferece uma enorme 

oportunidade de conectar o que você está a ensinar, 

não apenas à vida real, mas às suas próprias 

experiências únicas. Norma e Schmidt (1992) criaram 

um procedimento de três passos para explicar como 

as conexões feitas entre novas e velhas informações 

podem levar à aprendizagem e à melhor retenção na 

memória: 

1. Elaboração - encontramos as ligações entre 

as novas informações e os conhecimentos anteriores. 

2. Refinamento - passamos a informação para 

reter as coisas que entendemos e que consideramos 

importantes. 

3. Reestruturações - formam-se novos 

esquemas (mapas de conhecimento que nos ajudam 

a interpretar a informação no nosso ambiente) que 

posteriormente nos permitem aprender. 

É fundamental lembrar que os adultos normalmente 

trabalham melhor com um facilitador do que com um 

professor, a menos que sejam do meio acadêmico, 

um ambiente excessivamente formal pode ser um 

pouco intimidante e, em geral, o 'Joe Bloggs' médio é 

mais confortável num ambiente descontraído e de 

apoio. Isto também pode ajudar a evitar 

interpretações erradas e culturais, quebrar divisões 

linguísticas e criar espaço para apoiar aqueles com 

dificuldades de aprendizagem. Uma oportunidade 

única que surge dentro da educação de adultos é, em 

algumas das situações, as pessoas dentro da 'sala de 

aula' e organizadas. Portanto, dependendo do 

assunto, adultos com mentalidade semelhante 

podem ser agrupados criando uma rede eficaz e 

interativa de aprendizagem entre pares.  

Ao ajudar os adultos a aprender, é importante 

considerar uma série de pontos-chave; um dos quais 

é a importância do feedback. O feedback não é 

apenas um encorajamento, mas um caminho para 

melhorar, e é por isso que o adulto está lá. Isto, por 

sua vez, leva-nos a outro ponto-chave; a motivação. 

O fato é que a maioria dos adultos está 

voluntariamente envolvida na educação e algo os 

motivou a estar lá. A chave para manter essa 

motivação é manter o equilíbrio perfeito entre 

desafio e realização durante a jornada educacional 

dos adultos. Afinal, foi Carl Rodgers (1969) que 

declarou: "a educação torna-se integrada e os seus 

resultados são mais profundos quando os alunos 

estão envolvidos com todo o seu eu: sentimentos, 

intuição e cognição". Isto é feito, não apenas através 

do conteúdo educacional, mas através da 

compreensão dos compromissos pessoais do adulto. 

No mundo real, os adultos têm compromissos, 

compromissos múltiplos, das crianças ao emprego e 

aos dependentes idosos, eles têm uma enorme 

variedade de outras coisas nas suas vidas. Um bom 
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educador adulto precisa saber sobre tais 

compromissos e fornecer conteúdos educacionais 

que sejam condizentes com tais necessidades. Os 

adultos também têm expectativas específicas; eles se 

engajaram no processo para alcançar algo e se 

sentirem que não estão a alcançar essa expetativa, é 

provável que se desvinculem. Os educadores adultos 

devem estar conscientes dessas expectativas 

específicas e garantir que o conteúdo e os objetivos 

educacionais sejam claros desde o início.  

 

Em termos de determinação dos tipos de educação 

exigidos e necessários na era moderna, precisamos 

de analisar várias áreas; consulta a adultos, 

necessidades do mercado de trabalho, bem-estar 

atual do público em geral, as necessidades do dia-a-

dia e o estado atual do ambiente (alterações 

climáticas). A partir destas, uma grande variedade de 

áreas educacionais pode ser determinada, 

desenvolvida e proporcionada. Uma, em particular, 

surge regularmente e com crescente consistência; a 

literacia digital e as competências digitais. O National 

Learning and Work Institute (Inglaterra e País de 

Gales) (2019) afirma que "Aproximadamente 12,6 

milhões de adultos no Reino Unido carecem de 

competências digitais que são essenciais para a plena 

participação na sociedade do século XXI: para o 

trabalho, para a vida e para a aprendizagem".  

Além disso, afirmam que "cerca de 90% de todos os 

empregos exigirão competências básicas em TIC, mas 

estima-se que 80% das pessoas com baixos níveis de 

educação carecem dessas competências e são mais 

susceptíveis a serem socialmente desfavorecidas, 

sofrem de isolamento, têm rendimentos mais baixos 

e têm crianças que não atingem os resultados 

escolares" (Learning & Work Institute, 2019). Esta 

afirmação pode ser relacionada com toda a Europa e 

solidifica a afirmação de que a literacia digital e as 

competências digitais não são apenas um requisito da 

participação social, mas uma parte essencial da 

mesma.  

Os educadores adultos não são imunes a esta 

questão. Os educadores adultos enfrentam o desafio 

diário de acompanhar os desenvolvimentos técnicos 

e como utilizá-los no dia-a-dia da vida profissional. O 

mundo digital em constante desenvolvimento 

oferece aos educadores adultos a capacidade de 

aceder a mais alunos do que nunca, bem como de 

criar um contexto educacional inovador e interativo, 

mas também o desafio de se manterem a par da 

capacidade de o fazer. O fato é que "os sistemas 

educacionais atuais estão a falhar em preparar as 

pessoas com as competências necessárias para 

prosperar na economia digital, já que os avanços na 

tecnologia colocam 10 milhões de empregos de baixa 

qualificação em risco de redundância nos próximos 

20 anos" (Learning & Work Institute, 2019). 

Esta afirmação aplica-se também a educadores 

adultos, a educação online e digital já é uma indústria 

massiva e em constante crescimento. O iTutor Group, 

uma empresa de ensino de inglês que ensina tanto 

adultos como crianças online tem 31.000 professores 

online e é considerada uma das empresas menores. 

Empresas que deixam muito mais do controlo nas 

mãos dos educadores adultos como a Preply surgiram 

e estão aqui para ficar. Para abraçar e utilizar estas 

oportunidades é preciso ter um nível de alfabetização 

digital elevado e o mesmo se aplica à utilização das 

mesmas competências a nível comunitário de 

educação de adultos.  

Em conclusão, para que a educação de adultos 
floresça verdadeiramente, bem como se mantenha 
fiel ao seu conceito original dentro da plataforma de 
aprendizagem ao longo da vida para o 
desenvolvimento profissional, pessoal e social dentro 
da comunidade adulta para facilitar a verdadeira 
transformação social. Esses educadores adultos 
precisam de utilizar as ferramentas e competências 
ao nível digital que as empresas privadas já possuem 
e "fornecer espaço para a expressão das emoções dos 
alunos, bem como para o desenvolvimento de 
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processos intersubjetivos de respeito mútuo, cuidado 
e reconhecimento" (Learning & Work Institute, 2019). 
O que é necessário agora é um método claro para 
transformar o desafio cotidiano dos educadores 
adultos numa oportunidade diária. 

 

 

III. Digital Skills 4 All 
 

O projeto Digital skills 4 All oferece orientação e 

formação para educadores adultos em toda a Europa 

sobre como utilizar ferramentas TIC e métodos 

digitais para melhor fornecer competências básicas 

no âmbito da educação de adultos. Isto tem sido feito 

através de uma abordagem integradora na recolha, 

partilha e disseminação de práticas de ensino e 

aprendizagem inovadoras e inclusivas, utilizando 

ferramentas TIC e métodos digitais.  

Como foi dito anteriormente, as ferramentas digitais 

oferecem tanto um desafio quanto uma 

oportunidade na vida cotidiana para educadores 

adultos com diferentes desafios e oportunidades que 

surgem dependendo do assunto em questão. Ao usar 

ferramentas digitais na educação de adultos há dois 

fatores a ter em mente: as necessidades do educador 

e as necessidades dos participantes. Para isso, os 

parceiros do projeto realizaram duas pesquisas para 

mapear e identificar tais necessidades.  

As pesquisas foram conduzidas da seguinte forma: 

- Objetivo das pesquisas: Compreender as 

necessidades dos educadores adultos enquanto usam 

ferramentas digitais no processo de ensino. 

Compreender as necessidades dos educadores 

adultos enquanto usam ferramentas digitais no 

processo de aprendizagem.  

- Grupo alvo: foram realizadas duas pesquisas - uma 

para educadores adultos, professores, formadores ou 

voluntários que trabalham com alunos adultos pouco 

qualificados, e a outra pesquisa para alunos adultos 

pouco qualificados. 

 

Objetivos específicos: 

- Compreender os conhecimentos dos educadores e 

alunos adultos sobre as suas competências digitais 

básicas.  

- Identificar se o nosso grupo alvo sabe como usar 

ferramentas digitais básicas, segurança básica e 

medidas de segurança online, que conhecimentos 

estão a faltar e o que ajudaria a ganhá-los e 

desenvolvê-los. 

Os resultados da pesquisa serão utilizados para a 

elaboração e desenvolvimento dos cursos de e-

learning do projeto. 

 

No total, 589 questionários (312 formadores de 
adultos e 277 aprendentes de adultos) foram 
concluídos na Estônia, Bulgária, Itália e Portugal de 
11/12/2018 a 26/01/2019, que forneceram a 
principal fonte de dados para este relatório. 
 

O número de questionários preenchidos pelo grupo-
alvo mostra credibilidade e validade significativas 
para a amostra e, portanto, para as conclusões que 
podem ser dela tiradas. 
 
A pesquisa foi realizada anonimamente e os 
entrevistados não foram solicitados a fornecer os 
seus nomes ou detalhes de identificação. 
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IV. As necessidades dos 
formadores de adultos 

 

O inquérito aos educadores de adultos sugere que a 
grande maioria dos educadores de adultos (62,7%) 
considera as competências digitais necessárias para o 
seu trabalho. 17,4% dos inquiridos afirmaram que a 
falta de competências digitais seria por vezes um 
problema. Com esta informação à mão, é bastante 
óbvio que para o formador de Adultos Na Europa as 
competências digitais são quase essenciais. Ora, isto 
não significa que todos os educadores de adultos 
tenham competências digitais de alta qualidade e que 
haja muitos obstáculos aos educadores de adultos 
quando se trata de utilizar ferramentas digitais no seu 
trabalho.  
Um dos desafios mais comuns para os formadores de 
adultos parece ser encontrar informações sobre 
como utilizar e implementar as ferramentas no 
processo de educação. Ele sugere que a questão 
principal não é o acesso a ferramentas digitais, mas a 
falta de educação e formação sobre como usá-las. 
Esta é uma reiteração de que um desafio dentro do 
mundo dos educadores adultos é a perspetiva 
institucional dos formuladores de políticas de que as 
ferramentas digitais irão resolver todas as suas 
dificuldades educacionais sem olhar para as 
necessidades de como usar tais ferramentas, bem 
como formar educadores na sua utilização. Depois 
disso, houve uma ampla expressão de muitos 
educadores de adultos que afirmam que a 
importância das ferramentas digitais para os alunos 
foi um dos seus maiores desafios. 
Pode haver uma série de razões para isso, incluindo a 
idade dos estudantes, um longo período de tempo 
entre as experiências educacionais ou mesmo 
simplesmente uma falta de compreensão mútua das 
ferramentas em mãos. O que é claro é que se a 
maioria dos educadores de adultos não tem formação 
adequada em ferramentas digitais e não consegue 
diferenciar a sua importância para os alunos, então 
não só se perde a oportunidade das ferramentas 
digitais, mas o desafio da educação numa era 
moderna aumenta.  
Nos últimos tempos, têm havido muitos escândalos 
sobre o uso da Informação Privada online e à medida 
que o mundo digital se torna mais integrado na nossa 
vida diária; compreender a nossa "pegada digital" é 
mais importante do que nunca. No entanto, a partir 
da pesquisa, é bastante claro que essas informações 

importantes podem precisar de ser reintegradas na 
mentalidade dos educadores adultos, com quase 50% 
deles afirmando que "entendem o que acontece com 
a informação online, mas não pensam muito sobre 
isso". É reconfortante ver que apenas cerca de um 
oitavo dos educadores adultos "que responderam 
não entendem o que acontece com a informação 
online", com o resto afirmando que são cuidadosos 
com a sua informação. No entanto, isso ainda mostra 
um desafio significativo para o mundo da educação 
online (uma parte significativa das ferramentas 
digitais estão on-line) se os educadores não estão a 
pensar sobre para onde a sua informação está a ser 
veiculada.  
 
As pesquisas mostraram que a maioria dos 
formadores de adultos é capaz de exibir 
competências digitais básicas e usar ferramentas 
digitais, tais como a busca de informações, salvar 
documentação e geralmente avaliar se um recurso é 
confiável. Esta última é extremamente importante na 
era das "notícias falsas" e dos "factos alternativos". 
No entanto, isto é seguido por um fato tranquilizador 
e preocupante sobre o conhecimento de plágio do 
educador adulto. Tranquilizador porque a maioria 
sabe o que é o plágio e como fazer referência, mas 
preocupante porque quase 50% nem sempre o 
fazem. Isto levanta a questão de saber qual é o 
principal desafio com que se defronta a referência à 
qualidade. 
 
Como já foi visto antes, um grande desafio para os 
educadores de adultos parece ser como utilizar 
ferramentas online. Isto é confirmado pelo facto de 
que pouco menos de 50% dos entrevistados 
(educadores de adultos) afirmam não ser possível 
anexar um e-mail e um número semelhante de 
pessoas afirmam ser possível iniciar ferramentas 
digitais para alternativas de formas de comunicação, 
tais como chamadas de vídeo, videoconferências, 
conferências de áudio, etc.). No entanto, é evidente 
que a maioria dos educadores de adultos é capaz de 
interagir com as tecnologias através da utilização de 
uma vasta gama de dispositivos e aplicações digitais 
que sugerem a possibilidade de fornecimento de 
ferramentas digitais. Parece que se trata mais de uma 
questão de como os educadores de adultos podem 
melhorar as suas competências no terreno e que o 
ponto de vista é um pouco variado. Os melhores 
métodos que os educadores de adultos acreditam 
que os ajudam a melhorar são a aprendizagem 
através da realização de cursos de E-learning. São 
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métodos comprovadamente eficazes, mas também 
são difíceis de controlar ao nível da qualidade. Como 
sempre, o desafio não é apenas o fornecimento de 
tais soluções, mas a qualidade dessas soluções.  
 
O que é bastante claro nos resultados da pesquisa é 
que a maioria dos educadores de adultos pode aceder 
e usar ferramentas digitais básicas e possui 
competências digitais semelhantes, o que 
proporciona uma oportunidade de se envolver de 
maneiras únicas com os seus alunos não vistas no 
passado. O desafio reside, no entanto, no método de 
melhorar essas competências a um nível mais 
avançado. Um número significativo para a maioria 
dos educadores adultos que completaram a pesquisa 
não pode editar media ou desenvolver as suas 
próprias ferramentas interativas. Assim, estaão 
privados de uma oportunidade fantástica de criar 
sessões interativas de alta qualidade, para além da 
norma formal do passado.  
Este desafio é apoiado pelos resultados do inquérito 
do aprendiz adulto, em que 91% dos inquiridos 
afirmou que utiliza competências digitais no seu 
processo educativo, após o que um número 
significativo de pessoas utiliza essas competências 
todas as semanas. A grande maioria dos estudantes 
adultos acredita que o ensino tecnologicamente 
inovador pode melhorar a atenção, a motivação e a 
aprendizagem dos estudantes. As palavras-chave são 
"tecnologia inovadora". Os resultados do inquérito 
mostram que a maioria dos alunos adultos tem o 
mesmo nível de competências digitais nas 
ferramentas digitais que os educadores adultos, o 
que coloca o desafio de proporcionar atividades 
tecnologicamente inovadoras. É evidente que as 
ferramentas digitais proporcionam aos educadores 
de adultos uma oportunidade única nunca vista 
antes, mas também vem com o desafio de 
desenvolver as competências necessárias para que os 
educadores de adultos sejam tecnologicamente 
inovadores na sua prática. Isto também deve ser feito 
de forma a manter a atenção, a motivação dos alunos 
adultos, a servir as suas necessidades e 
compromissos, bem como a ser interativa e 
emocionalmente estimulante.  
 
O Digital Skills 4 tentou ser um elemento de 
construção nas etapas para enfrentar este Desafio, 
proporcionando livre acesso a uma educação de alta 
qualidade na utilização de competências digitais para 
os formadores de adultos. 

Para isso, a plataforma de E-Learning foi desenvolvida 
para fornecer educação sobre esses quatro módulos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto proporciona ajuda e apoio para transformar 
aquilo que é um desafio quotidiano para os 
formadores de adultos numa oportunidade diária. 
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CAPÍTULO 3: recursos e métodos de 

formação 

1. DIGITAL CAFÉ  

 

Visão geral 

O principal objetivo da atividade é apresentar o 
grupo ao mundo da educação digital e das 
tecnologias. Através de conversas interativas os 
participantes podem aprender sobre vários 
tópicos, como ferramentas digitais concretas. O 
nível de complexidade é médio. 
 

Preparação 

Coloque a sala em poucos cantos com 
mesas/cadeiras. Cada tabela terá diferentes 
ferramentas digitais como tópicos, dependendo do 
que você quer apresentar ao grupo / por exemplo 
Prezi, kahoot, PowerPoint/. Os grandes grupos são 
divididos em equipas menores/4-6 pessoas max/. 
Cada grupo irá mover-se de mesa em mesa em 
determinado momento. Nas tabelas haverá 
cartões especiais com fatos sobre o 
programa/como ele funciona, o que é usado para, 
etc/. Como uma equipa, os participantes terão que 
discutir quais são verdadeiros sem ser permitido 
usar a internet neste momento. O facilitador dará 
o sinal a cada 8-10 minutos para que os grupos se 
movam para o próximo canto digital / table/. Na 
última rodada, cada grupo terá 20 minutos para 
discutir mais profundamente a ferramenta 
concreta, escolha as cartas certas, mas também ter 
a possibilidade de usar o computador para verificar 
o programa e tentar trabalhar com ele. Depois cada 
grupo terá que apresentar ao outro o que 
aprendeu sobre o programa. 
Instalar o aplicativo no seu smartphone e usá-lo 
offline 

Dicas para Facilitadores 

Após cada apresentação de uma ferramenta digital 
dos grupos adicione o que é necessário e discussão 
aberta com um briefing. Enquanto debriefing abrir 
o programa / ferramenta e projetá-lo no ecrã para 
visualizar a apresentação.  
 

 

2. ONLINE ME 

 

 

Visão geral 

O principal objetivo da atividade é consciencializar o 
grupo acerca da importância de manter dados online 
seguros, sobre segurança na internet, criação de 
senhas, etc. Antes da atividade você precisa de 
preparar a sala, separando-a em 2 cantos - SIM/NÃO. 
Nível de complexidade: médio 
 

Passo a passo 

Comece a atividade, perguntando sobre poucas 
perguntas comuns: o que é segurança digital/online; as 
pessoas se sentem seguras online sobre os seus dados; 
elas sabem como proteger os seus dados online.  
Depois, ponha todo o grupo no meio da sala. Explique-
lhes que vão ouvir declarações e terão de se posicionar 
de acordo com o que fazem/o que sabem e ir para o 
canto SIM ou NÃO. 

Dicas para os facilitadores 

Esta atividade é melhor ser feita depois de ter certos 
conhecimentos sobre a experiência do grupo, o que o 
ajudaria a criar as perguntas e assim a atividade e o 
resultado da aprendizagem serão mais elevados. 

Perguntas de interrogação 

Utilizo a mesma senha para a maioria das minhas 
contas /email, redes sociais, banco, etc/ 
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90 min
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Sensibilizar
para a
educação
digital e
incentivar a
literacia digital

M
a
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is Flipcharts,

papéis e
marcadores de
acordo com o
número de
participantes,
cartões com
factos

Tamanho do 
grupo

•10-40

Tempo
•45 min

Visão geral

•A atividade sensibilizará o grupo para a segurança pessoal 
e de dados na internet

Objetivo
•Sensibilizar para a segurança dos dados pessoais.

Materiais
•Flipcharts, papéis A4 
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1. Utilizo a mesma senha para a maioria das 
minhas contas /email, redes sociais, banco, etc/ 
2. Eu uso o meu nome pessoal na minha senha? 
3. Utilizo a minha data de nascimento nas 
minhas palavras-passe? 
4. Eu mudo as minhas senhas regularmente? 
5. Usas o teu número de telefone em algumas 
das tuas senhas? 
6. Usas o nome do teu animal de estimação 
como resposta à tua pergunta de segurança? 
 

Após cada pergunta, quando cada participante se 
posicionar, pergunte a alguém de ambos os grupos 
porque é que ele permanece lá; como é 
importante/relevante para a segurança. Depois de ler 
todas as perguntas, convide as pessoas a sentarem-se 
em círculo e começarem a fazer o balanço. 
Dicas para os facilitadores: Criar um ambiente seguro e 
encorajar os participantes a compartilhar suas 
experiências pessoais e aprender uns com os outros 
sem apontar se eles estão errados.  

Dicas para os facilitadores 

Criar um ambiente seguro e encorajar os participantes 
a compartilhar suas experiências pessoais e aprender 
uns com os outros sem apontar se eles estão errados.  
 

Perguntas para o interrogatório 
1. O que é para ti a segurança na Internet? 
2. Qual é a importância da segurança online? 
3. Tiveste algum caso em que os teus dados 
estivessem em perigo online? 
4. As tuas contas/informações online foram 
roubadas/violadas Como e porquê? 
5. Como e porquê? 5. Como criar uma senha 
forte? 
6. É importante alterar as nossas senhas 
regularmente? 
7. O que é uma senha forte/fraca 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. IdentyON-L 

 

Visão geral 

O principal objetivo da atividade é encorajar os 
participantes a aprenderem sobre a sua própria 
presença e identidade online, quanta informação 
realmente pode ser encontrada sobre eles, aprender 
algumas ferramentas de busca digital, discutir 
segurança cibernética e identidade online.  
 

Preparação 

É da maior importância garantir que todos os 
participantes concordem em compartilhar os seus 
dados pessoais/ nome completo, data de 
nascimento/email. É recomendável assinar 
declarações de privacidade. Além disso, crie um 
ambiente seguro e não utilize esta atividade nos 
primeiros dias - deixe que os participantes se 
conheçam antes/é melhor utilizá-la quando a equipa 
for criada e unida/. 
 

Passo a passo 

Divida os participantes em casais que não se 
conhecem. Instrua-os apenas a partilhar os seus nomes 
completos, data de nascimento e email. Depois, dê 30 
minutos para completar a busca um pelo outro. Todos 
devem encontrar o máximo de informação possível, 
usar várias ferramentas de busca, também tentar 
entrar nos e-mails das outras pessoas, FB, outras redes 
sociais, se disponíveis. Após 30 minutos os casais 
encontram-se e apresentam os resultados um ao outro 
e diante de grupos inteiros para verificar o que é 
verdadeiro e o que é falso, quantas informações foram 
reunidas, se encontraram as suas senhas, fotos, outras 
informações, etc.  
  

Dicas para facilitadores/interrogatório  

1. Como te sente após a atividade? 

2. Como foi - fácil ou difícil? 
3. Que ferramentas de busca usaste? 
4. Que informação conseguiste encontrar? 
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is Acesso à 

Internet, 
móvel/laptop 

Papéis e 
marcadores de 
acordo com o 
número de 
participantes
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5. Como asseguramos as nossas contas online 
6. O que devemos partilhar online e o que não 
devemos? O que devemos e o que não devemos partilhar? 
7. Podemos obter informações sobre a personalidade 
de uma pessoa real a partir do que encontramos online e 
offline - é a mesma identidade online e offline? 
 

 

4. DigiME 

 

 

Visão geral 

O principal objetivo da atividade é apresentar os 
participantes ao mundo digital, identidade online, 
segurança de dados pessoais online, segurança 
cibernética e tratamento; considerar diferentes 
relações online; encontrar a sua referência pessoal 
para o compartilhamento online; aumentar a 
consciencialização sobre a privacidade online..  

Preparação 

imprimir uma cópia do diagrama para cada 
participante.  
Inicie a atividade com os participantes em círculo. 
Pergunte-lhes como se sentem no grupo. Comece com 
as seguintes perguntas para entrar no tópico: 
1. Partilhas tudo sobre ti com o teu melhor 
amigo?  
2. Partilhas as tuas palavras-passe online com o 
teu melhor amigo/família? 
3. Usas a mesma roupa em casa/público e na 
praia? 
4. Todas as tuas redes sociais têm posts 
públicos? 
5. Escreves o teu número de telefone na cara? 
 
Explique - lhes que estamos todos em torno da 
informação e decidimos em que medida compartilhar 
e com quem o fazer. Mesmo que haja algumas coisas 
óbvias para coisas que fazemos offline, no ambiente 
online nem sempre somos tão cautelosos e 

precisamos de cuidar da segurança online e da 
segurança de dados informáticos.  
Em seguida, passar a cada participante uma cópia do 
diagrama/handouts anexados/ dar-lhes tempo 
individual, cerca de 15 minutos para completar a 
tarefa. Quando todos estiverem prontos, junte-os em 
pares para discutirem os seus diagramas individuais. 
Dê-lhes mais 20 minutos fora da sala para trabalhar e 
depois traga-os de volta para uma discussão em 
grupo. 
 

Perguntas 

1. Ficaste surpreendido(a) com alguns fatos 
sobre os teus dados pessoais e comportamentos 
online? 
2. Encontraste diferenças nos diagramas com as 
outras pessoas? 
3. Existe informação que não é suposto ser 
partilhada publicamente online? Porquê? 
4. Mais alguém compartilhou informações 
online sobre ti que não estavas ciente/de acordo? 
Como reagiste? Como podes proteger-te disso? 
5. Por que é importante ter privacidade online?  
6. Podemos compartilhar informações online 
sobre outras pessoas? 
 

 

Folha de apoio 

A QUEM DIRIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Tamanho do 
grupo

•30

Tempo

•45 min

Objetivos

•Sensibilizar para a presença na internet, a importância da 
cibersegurança e da literacia digital, a privacidade online

Materiais

•papéis e marcadores de acordo com o número de 
participantes, impressos para cada participante

Fotografias 
pessoais

usar 
online

Endereço 
de Email

Conta 
bancária

Número 
de 

telefone

As tuas 
crenças 

religiosas 
e políticas

As tuas 
relações

Todas os 
sites que 
visitaste

Todo o 
conteúdo que 

postaste 
online

O teu melhor 
amigo

Amigos Online

O teu professor

Mãe/Pai

Alguém em quem 
não confias/ não 

gostas

Alguém que 
navega na 
internet

Uma empresa 
de jogos online
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O teu melhor 
amigo

Amigos Online 

O teu professor

Mãe/Pai

Alguém em 
quem não 

confias/ não 
gostas

Alguémque 
navega na 
internet

Uma empresa 
de jogos online

Liga cada caixa de texto do círculo às caixas de texto 

no lado direito usando as setas.  

 

 

5. DigiTalk 

 

Visão geral 

O método oferece uma abordagem fácil de 
entender para ferramentas digitais e educação. 
Utilizando uma abordagem de educação não 
formal, a ferramenta permitirá aos alunos serem 
introduzidos em algumas ferramentas digitais. 
Além disso, incentiva a compreensão da 
digitalização e fornece competências básicas em 
TIC aos aprendentes adultos de uma forma eficaz e 
de uma abordagem fácil. 
 

Preparação 

Imprimir os cartões Digitalk de acordo com o 
número de equipas que tem. Pode modificar as 
perguntas sobre os cartões, dependendo dos 
resultados de aprendizagem do que espera; pode 
adaptar as perguntas também para diferentes 
ferramentas de ao mudar para outro tópico 
relacionado alterando a pergunta, mas usando a 
mesma abordagem e metodologia. 

Comece com os participantes relaxados. Em 
seguida, siga pela rápida experiência de seleção, 
então você pode alterar os grupos de acordo com 
a experiência/misture os alunos para que eles 
também possam aprender uns com os outros. Você 
pode fazer isso em 3 cantos da sala, com as 
seguintes respostas que os participantes terão de 
se posicionar de acordo com a sua experiência. Isto 
é especialmente útil se tem um grupo misto de 
alunos com diferentes origens e níveis de 
compreensão e experiência. Dessa forma será 
capaz de misturar pessoas com experiência 
diferente e incluir a educação interpares.  
Canto 1-completamente consciente 
Canto 2-Nada consciente 
Canto 3-de alguma forma consciente 

Além disso 

As suas perguntas relacionadas com ferramentas 
concretas, tais como: 
 Sei como marcar reuniões online;  
Estou ciente de como editar conteúdo de vídeo; 
Estou ciente de como editar vídeos;  
Estou ciente de como editar fotos;  
Estou ciente de como gerenciar o projeto online e 
manter os prazos 
Estou ciente de como agendar aulas online 
Estou ciente de ferramentas para entregar 
conteúdo de e-learning online  
Estou ciente de como criar um blog 
Estou ciente de como criar um site 
Uma vez que tenha explorado a experiência do 
grupo você pode misturá-los de acordo com grupos 
de 3 ou 4 participantes. Cada equipa recebe a cópia 
do  folheto para o Digitalk.  Neste exemplo 
particular, os participantes explorarão a 
ferramenta digital Trello-o, o método incentiva as 
discussões, a partilha de conhecimento entre os 
membros e inclui a pesquisa sobre as 
características da ferramenta concreta. Depois de 
o descobrirem, apresentam-no aos outros grupos. 
  

Tarefas no cartão: 

 

Implementação 

Dê-lhes 45 minutos para completar a tarefa. 
Monitorizar o processo e dar 15min extra se 
necessário uma vez nos grupos e obter as cartas 
que eles puxá-los um a um, em ordem específica, a 
partir do primeiro/mais geral/. Uma vez que 
trabalham e falam em todos os cartões digitais, 
eles precisam de apresentá-lo em plenário para os 
outros grupos. 
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Capítulo 4: melhores práticas a nível 

Europeu e recomendações 

 

A era digital está a expandir-se em todas as áreas de 

nossas vidas e não apenas aqueles que nela 

trabalham terão que estar atentos à transformação 

digital, disse Mariya Gabriel, Comissária Europeia 

para a sociedade económica e digital (janeiro de 

2018). Embora vivamos num mundo cada vez mais 

online, uma parte significativa da população 

permanece digitalmente excluída. Um relatório 

recente," the Digital Skills Gap in Europe", publicado 

pela Comissão Europeia, revelou que 44% dos 

europeus com idades compreendidas entre os 16 e os 

74 anos não possuem competências digitais básicas e 

que quase metade dos adultos europeus não possui 

competências digitais básicas, até à data. Os adultos 

sem competências digitais básicas são menos 

propensos a gerir as suas finanças, a aceder a serviços 

governamentais e a produtos mais baratos e são mais 

propensos a sofrer isolamento, a ter rendimentos 

mais baixos, a ser privados do direito de voto e a ter 

crianças que não frequentam a escola. Além disso, 

estima-se que 90% de todos os postos de trabalho no 

futuro terão pelo menos competências digitais 

básicas, o que significa que a Europa poderá ser 

confrontada com uma lacuna de competências 

digitais entre os adultos europeus. 

Por conseguinte, é mais importante do que nunca que 

esses educadores de adultos desenvolvam as suas 

competências digitais e pedagógicas. Ao mesmo 

tempo, é amplamente reconhecido que os 

educadores e formadores para adultos enfrentam 

muitos desafios à medida que abordam situações de 

aprendizagem cada vez mais complexa e diversificada 

e atendem às exigências de proficiência num 

ambiente de trabalho em constante mudança com a 

evolução das novas tecnologias. Portanto, é urgente 

fornecer aos educadores / formadores adultos UM 

programa abrangente de desenvolvimento 

profissional para melhorar e melhorar suas 

habilidades digitais. Tendo isto em mente, o projeto" 

competências digitais 4 All " proporcionará 

orientação e formação na Europa sobre a forma de 

utilizar ferramentas TIC e métodos digitais para 

proporcionar melhores competências básicas 

também aos adultos. Isto será feito através de uma 

abordagem integrada na recolha. 

As cibercompetências deveriam estar disponíveis 

para todos e abranger todos, deveriam ser apenas de 

interesse para algumas pessoas, não haveria 

desenvolvimento digital de que todos estamos à 

espera. É claro que, como sempre, há países que já 

estão bem avançados e os países que estão mais 

atrasados. Alguns já iniciaram uma política que leva 

ao desenvolvimento digital para todos, outros estão 

a preparar-se agora com as estratégias, outros países 

ainda não têm estratégia. 

Os países europeus adotaram diferentes abordagens 

para apoiar a aquisição de competências digitais. 

Dependendo do país e das competências digitais, as 

estratégias nacionais podem centrar-se numa única 

qualificação ou em duas ou mais competências no 

ambiente digital. A maioria dos países desenvolveu 

estratégias nacionais para desenvolver pelo menos 

três destas competências. Nos documentos oficiais 

relativos à ciência e Tecnologia, as questões 

relacionadas com a diminuição do número de 

diplomados nestas áreas parecem ser a força motriz 

dos países Europeus. Os objetivos educativos mais 

comuns nos documentos relativos às estratégias de 

competências digitais são melhorar a integração das 

TIC no ensino e na aprendizagem, conferindo aos 

estudantes / trabalhadores as competências digitais 

necessárias. 

Reação dos países à mudança digital  

 

As estratégias nacionais podem concentrar-se numa 

ou mais competências digitais. A Polónia introduziu 

uma estratégia nacional que inclui objetivos para 

todas as competências digitais. Espanha, Lituânia e 
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Áustria são países com estratégias que incluem ações 

para promover a totalidade ou a maioria das 

competências digitais. Na Polónia, a estratégia para o 

desenvolvimento da educação previa a mudança do 

currículo para dar maior atenção ao desenvolvimento 

de competências digitais para contribuir para as 

perspetivas de emprego dos futuros licenciados. O 

resultado é que o novo currículo central inclui uma 

nova abordagem e é organizado em torno de 

competências digitais, comunicação, pensamento 

digital, etc.. 

 Como devem as competências digitais ser 

promovidas? 

Apoiar o desenvolvimento de competências digitais é 

um processo complexo. Implica a introdução ou 

adaptação de políticas destinadas a melhorar a 

qualidade da educação e a assegurar que a 

aprendizagem e o ensino continuem a refletir as 

necessidades das pessoas e da sociedade. O processo 

ocorre em diferentes níveis e envolve uma série de 

órgãos diferentes. Em muitos países, um elemento 

importante é a introdução de uma abordagem 

estratégica e coerente para melhorar o 

conhecimento, as atitudes e as competências dos 

estudantes / trabalhadores, sob a forma de uma 

Estratégia Nacional, de um plano de ação ou de uma 

política semelhante. Se tal abordagem não for uma 

condição prévia para a reforma, a sua adoção pode 

ainda indicar à comunidade educativa que um 

determinado problema é considerado uma 

prioridade pelo governo. 

 

 

Estratégias nacionais para promover as 

competências digitais 

Os países europeus adotaram diferentes abordagens 

para apoiar a aquisição de competências digitais. 

Dependendo do país e das cibercompetências em 

questão, as estratégias nacionais podem centrar-se 

numa única qualificação ou em duas ou mais 

competências digitais. 

Os objetivos mais comuns mencionados nestas 

estratégias são: promover uma imagem positiva da 

tecnologia, melhorar o conhecimento sobre as 

tecnologias em geral, melhorar o ensino e estudo das 

tecnologias nas escolas, aumentar o interesse dos 

estudantes / trabalhadores para a tecnologia e, 

consequentemente, aumentar o número de pessoas 

que optam por estudos científicos no ensino 

secundário e de nível superior, para tentar obter um 

equilíbrio de género nos estudos e profissões 

relacionadas com a área de tecnologia (MST), e de 

fornecer aos empregadores as competências de que 

necessitam, ajudando-os a manter a sua 

competitividade. 

Exemplos de estratégias e melhores práticas 

nacionais 

As estratégias nacionais podem concentrar-se numa 

ou mais competências digitais. Por exemplo, na 

Polónia, a estratégia para o desenvolvimento da 

educação implica mudar o currículo para dar maior 

atenção ao desenvolvimento de competências 

digitais para contribuir para as perspetivas de 

emprego dos futuros licenciados. O resultado é que o 

novo currículo central inclui uma nova abordagem e 

é organizado em torno de habilidades digitais, como 

aprender a aprender, comunicação, pensamento 

matemático, etc. 

Na Irlanda, de acordo com as orientações sobre o 

apoio à aprendizagem (orientações sobre o apoio à 

aprendizagem) emitidas pelo Ministério da Educação, 

deteção e intervenção precoce, bem como o ensino 

diferenciado, são as principais abordagens na sala de 

aula. O uso destas estratégias é adicionado ao apoio 

(por exemplo, cursos adicionais) garantido pelo 

ensino auxiliar que sai da rotina normal das aulas, 

embora o apoio de alunos individuais na sala de aula 

é cada vez mais popular. O apoio cooperativo na sala 

de aula, o apoio individual e as aulas em grupo 

cobertas pelas várias abordagens utilizadas. 

Em Portugal, no âmbito do Programa Mais Sucesso 

Escolar, o Ministério da Educação e Ciência ajuda as 

escolas a desenvolver projetos para melhorar os 
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resultados, com contratos de duração de quatro 

anos, proporcionando diferentes modelos 

organizacionais na sala de aula e na gestão do 

currículo, principalmente no domínio das 

competências digitais. 

Na Suécia e na Noruega as escolas fornecem todas as 

ferramentas e mecanismos de apoio necessários para 

atingir os objetivos de desempenho estabelecidos 

para cada nível educacional. Isto estava na base do 

desenvolvimento tecnológico do país. 

Estónia como exemplo 

O exemplo mais surpreendente é a Estônia, O estado 

Báltico adotou há algum tempo uma política de 

digitalização do país que produziu muitos frutos hoje, 

não surpreendentemente Wired nomeou a Estônia "a 

empresa digital mais avançada do mundo "definindo 

os estonianos e pioneiros engenhosos, porque eles 

construíram um ecossistema eficiente, seguro e 

transparente que economiza tempo e dinheiro.  

Por exemplo, na Estónia, está em vigor na votação em 

linha, de facto, em 2019, 46,7% utilizaram a Internet 

como forma de votar, contra uma percentagem de 

todos os cidadãos europeus inferior a 3%. Até ao 

momento, a Estônia pode-se orgulhar de 62.000 

residentes eletrônicos. 

Mas a votação online não é o único serviço que o país 

fornece aos seus cidadãos. Na verdade, hoje existem 

2773 serviços disponíveis digitalmente, que 

coincidem com 99% dos serviços governamentais 

online. Por exemplo, 99% dos estonianos têm um 

bilhete de identidade e o total de residentes que 

utilizam um bilhete de identidade online é de quase 

464000. 

A estónia investiu tudo no desenvolvimento 

tecnológico, seguindo apenas as orientações da 

Estratégia Europeia, centrando-se muito no 

desenvolvimento tecnológico do ponto de vista 

empresarial e industrial. 5,9% dos empregados 

trabalham no setor ITC, e há quase mil startups. 

Atualmente, o projeto e-Estónia levou à criação de 

empresas com maior transparência, confiança e 

eficiência. Entende-se que o desenvolvimento de 

soluções eletrônicas não é apenas adicionar algo (ao 

nível digital), mas mudar tudo. 

Por exemplo, na Estónia, foi lançado o primeiro 

serviço de banca eletrónica e de soluções bancárias 

em linha desenvolvidas por bancos privados. O 

desenvolvimento de serviços de E-banking de alta 

qualidade tem incentivado as pessoas a ir online para 

abraçar soluções de governo eletrônico e, mais tarde, 

usar o e-ID. 

O M-estacionamento é um sistema que permite aos 

motoristas pagar o estacionamento na cidade através 

do telemóvel. O objetivo é gerir o crescente tráfego 

em áreas urbanas densamente povoadas, criando 

uma infraestrutura de estacionamento moderno e de 

baixo custo. De facto, até à data, 90% das taxas de 

estacionamento são pagas através de telemóveis. A 

solução de estacionamento M da Estónia foi adotada 

em países de todo o mundo 

Outra inovação é o X-road, que se tornou a espinha 

dorsal do E-Estônia, permitindo que o setor público e 

os sistemas de informação privada do país estejam 

conectados e trabalhem em harmonia. 99% dos 

serviços públicos estão disponíveis online 24 horas 

por dia 7 dias por semana. 

Foi criado um sistema de saúde em linha que integra 

os dados dos prestadores de cuidados de saúde 

estonianos; o desafio é melhorar a qualidade e a 

eficiência dos cuidados de saúde prestados no âmbito 

do seguro de saúde público. Por exemplo, a EHR criou 

um programa abrangente para cada paciente, 

reduzindo a burocracia e dando acesso a informações 

em situações de emergência. 99% das receitas são 

geridas online; as receitas de rotina podem ser 

emitidas sem compromissos, entre outros exemplos. 

Finalmente, a AI lançou uma estratégia 

governamental, especialmente para delinear o uso 

atual e futuro da AI nos serviços públicos e privados. 

Trata-se de criar o quadro jurídico e político para 

acelerar o desenvolvimento da AI e tornar a Estónia 

pioneira no terreno, através de um plano estratégico 

pormenorizado para promover a implementação de 

soluções de AI no sector público e privado. 

Recomendações: quais são as áreas de intervenção 

para o desenvolvimento de competências digitais? 

Um plano nacional de competências digitais deverá 

incluir uma intervenção específica: 
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• Competências básicas de literacia digital-

capacitar os indivíduos: competências básicas 

em Literacia digital e segurança informática, as 

competências necessárias para desempenhar 

funções básicas, tais como a utilização de 

ferramentas para comunicar e realizar 

investigação na Internet. Infelizmente, até à data, 

a maioria dos países tem uma percentagem 

muito baixa de literacia digital, pelo que temos de 

nos focar nisto. 

• Competências digitais para a mão-de-obra em 

geral (aperfeiçoamento da economia digital): 

competências digitais para relançar a economia 

digital melhorando o nível da mão-de-obra 

existente, aumentando a capacidade necessária 

num ambiente de trabalho caracterizado pelo 

desenvolvimento de tecnologias digitais. É 

evidente que isto se aplica sobretudo aos países 

menos desenvolvidos do ponto de vista 

tecnológico e que estão a introduzir lentamente 

a tecnologia no sector económico. 

• Competências digitais para as profissões no 

domínio das TIC (indivíduos, organizações e 

empresas inovadores e criativos digitalmente): 

competências digitais para os profissionais de TIC 

necessárias para trabalhar em todos os sectores 

das TIC. Incluem competências digitais 

relacionadas com o desenvolvimento de novas 

tecnologias digitais e de novos produtos e 

serviços. 

Com base na classificação das competências digitais 

nestas três áreas, teremos de desenvolver soluções 

cada vez mais avançadas para melhorar a quantidade 

e a qualidade da oferta de competências eletrónicas 

para a economia de um país. Para apoiar o 

desenvolvimento de competências digitais, como 

meta até 2020, são necessárias mais iniciativas de 

educação, para permitir que qualquer pessoa possa 

obter uma formação inovadora, caracterizada pelo 

estudo de ciências digitais e informática, como parte 

de um processo que prevê o envolvimento ativo dos 

empregadores, cuja contribuição seja considerada 

necessária para criar competências digitais exigidas 

pelo mercado. Por exemplo, em Itália, isto ainda não 

acontece para todos e nem todos se centram no 

desenvolvimento de competências digitais dentro de 

uma empresa. 

A Itália, uma vez que está um pouco atrás de outros 

países, precisa de um início de funcionamento e de 

uma adaptação das competências: até à data, 

infelizmente, este aspeto tem sido subestimado de tal 

forma que apenas 30% dos adultos receberam 

formação nos últimos 12 meses, em comparação com 

uma média da OCDE de 42%. A situação piora quando 

se considera que, em Itália, apenas 21% dos 

indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e 

os 65 anos têm um bom nível de literacia e 

numeracia, "competências de literacia e numeracia". 

Enquanto, em muitos casos, os professores usam as 

tecnologias com a mesma intensidade que outros 

trabalhadores com ensino superior, os italianos 

deixaram para trás: 3 em 4 relataram que precisam 

de formação adicional em TIC para desempenhar a 

sua profissão. 

Os adultos precisarão de melhorar as suas 

competências ao longo da sua carreira para 

acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. 

Isto significa investir na formação e nas competências 

da população. Podemos dizer que até 2020 não se 

podem orgulhar, mas estão a trabalhar cada vez mais 

para adaptar todo o sistema 

O futuro 

Num futuro próximo, 9 de 10 postos de trabalho 

necessitarão de competências digitais, afirma um 

estudo da UE. Mas quais são exatamente as 

habilidades digitais? Quase metade do trabalho que 

está a ser feito no mundo dentro de alguns anos será 

executado, no todo ou em parte, por máquinas. 

Milhões de empregos serão perdidos, milhões serão 

criados, mas é muito provável que os novos sejam 

mais qualificados, enquanto aqueles perdidos serão 

principalmente empregos de baixa qualificação. Não 

só existirão profissões que ainda não conhecemos 

bem ou que nem sequer somos capazes de conceber. 

Para isso será cada vez mais importante trabalhar 

para formar, cultivar e atualizar constantemente as 

competências digitais. É importante saber utilizar 

com confiança as tecnologias críticas da sociedade da 

informação mas, com o sucesso crescente da 

transformação digital, essa importância adquiriu um 

significado mais amplo e mais complexo.  
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Ter E-skills significa possuir uma ampla gama de 

competências tecnológicas para ajudá-lo a localizar, 

avaliar, usar, compartilhar e criar conteúdo usando a 

tecnologia da informação e da Internet. Podem variar 

de competências básicas, como o uso do computador 

para o mais específico e evoluído, como a criação de 

código ou o desenvolvimento de sistemas de 

software para inteligência artificial. O mundo da 

tecnologia está em constante mudança, incluindo 

competências digitais, e prevê-se que sofra mutações 

rápidas ao longo dos anos. 

Devemos, por isso, focar-nos em atividades 

diferentes como:  

• Unir forças relativamente à inteligência 

artificial (IA). A inteligência Artificial pode 

trazer grandes benefícios para a nossa 

sociedade e economia como melhores 

cuidados de saúde, transportes mais seguros 

e uma indústria mais competitiva. Para 

beneficiar plenamente das oportunidades 

oferecidas pela IA é necessário que os países 

europeus trabalhem em conjunto, mesmo 

para a utilização dos mais elevados padrões 

de proteção de dados. 

• Criação de uma Parceria Europeia para a 

tecnologia blockchain. A Comissão Europeia 

investirá cerca de 300 milhões de euros em 

projetos de apoio à utilização de tecnologias 

de ponta. Ao mesmo tempo, os Estados-

Membros têm sido muito ativos no apoio aos 

ecossistemas de blocos, no lançamento de 

experiências e no anúncio de ações a nível 

governamental. Talvez mesmo o exemplo do 

desenvolvimento do sistema blockchain na 

Estônia, que já está num nível avançado, 

pudesse ser adaptado a todos os países. 

• Incentivar a inovação com novas 

ferramentas online. Pode incentivar a 

cooperação em apoio das inovações mais 

revolucionárias da Europa. O objetivo é 

continuar a desenvolver ferramentas em 

linha e enriquecê-las com os mais 

importantes projetos nacionais de inovação. 

 

A digitalização dos sectores da indústria e dos 

serviços, resultado do desenvolvimento das 

competências digitais 

No contexto acima descrito, a revolução digital 

Europeia também diz respeito aos sectores da 

indústria e dos serviços. Segundo estudos recentes, o 

ritmo da mudança tecnológica são os fatos de que as 

empresas que não fazem a transição estão 

inexoravelmente destinadas a permanecer para trás. 

A promoção das competências digitais deve 

acompanhar a adoção de tecnologias digitais por 

empresas de todos os tamanhos e de todos os 

sectores. 

Esta pode ser uma oportunidade, especialmente para 

os chamados negócios para startups e pequenas e 

médias empresas, para criar novos produtos e 

serviços melhores a um custo menor e consumindo 

menos recursos: as políticas da União Europeia 

devem ajudar as empresas a explorar essa 

oportunidade ao máximo. 

Para ajudar as empresas Europeias a colher 

plenamente os benefícios da tecnologia digital, a 

Comissão adotou uma estratégia abrangente sobre a 

digitalização da indústria Europeia, que inclui 

medidas para estimular instituições que promovem 

as iniciativas nacionais para a digitalização de 

cooperação e de troca de informações e melhores 

práticas. 

Certamente um dos fatores cruciais para o sucesso da 

indústria europeia de digitalização consiste em 

mobilizar uma massa crítica de investimento, com 

mais investimento publico e privado que vai criar um 

efeito multiplicador para o total Europeu de 

investimento em pesquisa e inovação, especialmente 

através de parcerias público-privadas que podem 

reforçar o impacto dos fundos da UE em todos os 

setores económicos. 

As novas abordagens acima mencionadas dizem 

igualmente respeito ao sector financeiro e são 

possíveis graças a tecnologias digitais que podem 

melhorar o acesso das empresas ao financiamento, 

reforçar a competitividade, gerar benefícios para os 

consumidores e estimular o crescimento das 

empresas em fase de arranque. 
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É evidente que, nos sectores industrial e dos serviços, 

incluindo os Serviços Financeiros, as normas abertas 

desempenham um papel importante na digitalização, 

assegurando a interoperabilidade, reduzindo as 

barreiras comerciais e promovendo a inovação. A 

promoção da adoção dessas normas em todo o 

mundo contribui para assegurar a influência na 

economia globalizada do mercado único no país. 

É também evidente que a realização do Mercado 

Único Digital permitiria aos cidadãos e às empresas 

Europeias desenvolver o seu potencial social, cultural, 

político e económico, se é plenamente 

implementado, pelo menos ao nível italiano, com os 

seus requisitos constitucionais. 

Eis o que os Estados Unidos devem fazer: 

- Dar o direito a toda a educação, formação e uma 

aprendizagem ao longo da vida de qualidade e 

inclusiva e garantir todas as oportunidades para 

desenvolver competências digitais, utilizando 

plenamente o Quadro Europeu. É especialmente 

para os países onde há uma elevada taxa de 

pessoas que não podem pagar uma educação em 

tecnologia, aqui mesmo deve intervir com um 

apoio. 

- Continuar a apoiar e a reforçar o 

desenvolvimento das competências digitais para 

todos, a partir dos jovens e ao longo da sua vida, 

no contexto das estratégias nacionais de 

aprendizagem ao longo da vida; 

- Continuar a apoiar o desenvolvimento de 

competências digitais, prestando particular 

atenção para que se inicie sempre a partir de um 

nível de domínio das competências de base 

(alfabetização, matemática e digital) e apoiar o 

desenvolvimento da capacidade de aprender a 

aprender, que sempre o melhor pré-requisito 

para a aprendizagem e a participação na 

sociedade, em uma perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida; 

-  Facilitar a aquisição das competências digitais 

através da utilização de boas práticas de apoio a 

este processo, promovendo numerosas 

abordagens e contextos de aprendizagem, 

mesmo com a utilização adequada das 

tecnologias digitais, na educação, formação e 

aprendizagem; 

- Apresentar os relatórios, através de mecanismos 

e instrumentos do quadro estratégico para a 

cooperação Europeia no domínio da educação e 

formação e para quaisquer subsequentes 

imagens, as experiências e avanços na promoção 

de competências digitais em todos os sectores de 

educação e ensino, incluindo a aprendizagem não 

formal e, sempre que possível, a aprendizagem 

informal. 

- Continuar a fazer da comunicação de 

experiências e de boas práticas, a fim de 

aumentar as competências digitais dos 

aprendentes, como parte de uma abordagem 

para a aprendizagem ao longo da vida nas 

situações de Educação, Formação e 

aprendizagem, União através das pinturas e dos 

instrumentos existentes. 

A estratégia da Europa para um futuro cada vez mais 

tecnológico 

Na nova estratégia de desenvolvimento tecnológico 

contínuo da Europa, o programa Horizonte 2020, que 

desempenha um papel central na implementação de 

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 

fornecendo um quadro estratégico comum para o 

financiamento da investigação e da inovação para a 

excelência da União, serve para estimular o 

investimento privado e público, criando novas 

oportunidades de emprego e garantindo a 

sustentabilidade, o crescimento, o desenvolvimento 

económico, a inclusão social e a competitividade 

industrial a longo prazo para a Europa, bem como 

para enfrentar os desafios societais em toda a União. 

O programa visa cobrir toda a gama de investigação, 

desde a fronteira, desenvolvimento tecnológico e 

demonstração, até à inovação mais próxima do 

mercado. 

O programa destina-se a apoiar a União Europeia nos 

desafios globais, fornecendo-lhe as ferramentas de 

que necessita: 

i. Para alcançar os objetivos da Europa 2020, 

favorecendo a Agenda Digital, a inclusão, a 

energia, a eficiência em termos de recursos, 
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as tecnologias industriais, a ação climática e a 

contribuição para as políticas externas da 

União; 

ii. Gerar um impacto imediato no crescimento e 

no emprego através de grandes 

investimentos em PMEs com capital de risco, 

através de projetos-piloto e de demonstração 

em grande escala de tecnologias essenciais; 

iii. Investir no futuro dando um forte apoio ao 

Conselho Europeu de Investigação, 

reforçando a investigação sobre tecnologias 

futuras e emergentes, aumentando as 

possibilidades de formação, mobilidade e 

desenvolvimento de carreira dos jovens 

talentos e atribuindo um papel importante ao 

Instituto Europeu "Inovação e Tecnologia 

(IET); 

iv. Aproveitar outras fontes de financiamento 

públicas e privadas para maximizar o seu 

efeito. 

A estrutura da nova estratégia Europeia é constituída 

por três pilares: 

a) A excelência científica; 

b) Liderança industrial; 

c) Os desafios societais 

Naturalmente, o objetivo da Europa é consolidar a 

posição mais avançada tecnologicamente do 

continente, não apenas com o objetivo de melhorar 

cada vez mais em termos de tecnologia e automação, 

de todos os pontos de vista. 

 Scientific excellence 

The first pillar aims to increase the quality of Europe's 

science base and supporting best ideas, develop 

talent in Europe, providing researchers with access to 

the best research infrastructures, and making Europe 

an attractive place for the best researchers of the 

world. 

This part focuses on future and emerging 

technologies. Being at the forefront in new 

technologies, through a dynamic and 

multidisciplinary cooperation and make Europe 

competitive and encourage the creation of new 

highly qualified jobs. The specific objective is to foster 

radically new technologies by exploring high-risk 

ideas on scientific foundations. In addition to 

investing on Research Infrastructures. Europe gives 

European researchers access to the most innovative 

structures, making it possible to frontier research. By 

definition are considered Infrastructure Research 

resources and services used by researchers or 

companies for research and innovation activities and 

include: 

• Large scientific equipment; 

• archives; 

• Database as well as information and 

communication technologies 

 

Excelência científica 

O primeiro pilar visa aumentar a qualidade da base 

científica da Europa e apoiar as melhores ideias, 

desenvolver talentos na Europa, proporcionar aos 

investigadores o acesso às melhores infraestruturas 

de investigação e tornar a Europa um lugar atrativo 

para os melhores investigadores do mundo. 

 

 

Esta parte foca-se nas tecnologias futuras e 

emergentes. Estar na vanguarda das novas 

tecnologias, através de uma cooperação dinâmica e 

multidisciplinar e tornar a Europa competitiva e 

incentivar a criação de novos empregos altamente 

qualificados. O objetivo específico é fomentar 

radicalmente novas tecnologias, explorando ideias de 

alto risco em bases científicas, para além de investir 

em Infraestruturas de Investigação. A Europa dá aos 
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investigadores europeus acesso às estruturas mais 

inovadoras, tornando possível a investigação de 

fronteira. Por definição são considerados 

Infraestruturas Os recursos e serviços de investigação 

utilizados pelos investigadores ou empresas para 

atividades de investigação e inovação e incluem: 

- Grandes equipamentos científicos; 

- arquivos; 

- Base de dados, bem como tecnologias de 

informação e comunicação 

Liderança industrial 

O pilar da Liderança Industrial visa trazer grandes 

investimentos em tecnologias industriais chave, 

fomentando o potencial de crescimento das 

empresas europeias através de níveis adequados de 

financiamento e ajudando as PME inovadoras a 

tornarem-se as empresas líderes mundiais. O 

segundo pilar visa tornar a Europa um lugar mais 

atrativo para investir em investigação e inovação, 

promovendo atividades estruturadas nas empresas. 

Este segundo componente consiste principalmente 

numa "Liderança em tecnologias facilitadoras e 

industriais", onde um componente importante são as 

tecnologias facilitadoras chave (Kets - Key Enabling 

Technologies) necessárias para estimular a inovação 

em todos os sectores que se estabelecem para trazer 

grandes investimentos em tecnologias essenciais 

para a indústria. As atividades de inovação incluirão a 

integração de tecnologias individuais, demonstrações 

da capacidade de fabricar e fornecer produtos, 

sistemas, processos e serviços; projetos-piloto 

utilizadores/clientes para demonstrar a viabilidade e 

valor acrescentado e projetos de demonstração em 

larga escala para facilitar a adoção pelo mercado dos 

resultados da investigação.  

Os países precisam de saber como fazer o melhor uso 

possível dos contratos públicos de produtos 

inovadores para desenvolver técnicas apropriadas e 

atividades de normas técnicas em apoio à 

padronização e à regulamentação. As atividades 

apoiadas no âmbito deste objetivo específico irão 

complementar o apoio à investigação e inovação no 

sector das tecnologias facilitadoras. 

O segundo pilar fornece apoio dedicado à 

investigação, desenvolvimento e demonstração de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

Nanotecnologia, Materiais Avançados, Biotecnologia 

e fabrico e processamento avançados. 

Desafios Societários 

O terceiro pilar aborda diretamente as prioridades e 

desafios políticos para a empresa identificados na 

estratégia Europa 2020 e visa estimular a massa 

crítica dos esforços de investigação e inovação 

necessários para alcançar os objetivos políticos da 

União.  

Todas as atividades devem adotar uma abordagem 

baseada em desafios, que pode incluir investigação 

fundamental, investigação aplicada, transferência de 

conhecimentos e inovação, e centrar-se nas 

prioridades políticas sem predeterminar a escolha 

precisa de tecnologias ou soluções previamente 

desenvolvidas. 

 

Os países europeus terão de seguir estas orientações, 

apenas para adaptarem uns aos outros a política e o 

estatuto certos. O objetivo é, precisamente, criar um 

sistema único da UE do ponto de vista tecnológico e 

analisar todos os sistemas e serviços, tal como 

fizemos com o mercado único Europeu. É por isso que 

todos os países precisam de se adaptar o mais 

rapidamente possível à estratégia descrita. 
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CONCLUSÕES: 

O guia digital apresentado fornece orientação e 

formação para educadores adultos em toda a Europa 

sobre como utilizar as ferramentas TIC e os métodos 

digitais para melhor fornecer as competências básicas 

na educação de adultos, refletindo o conceito de 

digitalização, a importância das competências 

digitais, a visão geral da relação entre as TIC e a 

digitalização para o mercado de trabalho moderno, as 

estratégias Europeias para encorajar a digitalização, 

orientação sobre como fornecer as TIC básicas: para 

os alunos adultos pouco qualificados de uma forma 

mais eficaz.  

Além disso, o guia também lhe fornece ferramentas e 

métodos prontos a usar, integrando a abordagem da 

educação não formal na oferta de conhecimentos e 

competências básicas em TIC. O guia também fornece 

orientações sobre a forma de integrar o ensino não 

formal como educador de adultos, para chegar a 

alunos adultos menos qualificados de forma mais 

eficiente. Um dos capítulos forneceu-lhe dicas passo 

a passo e truques para poder trabalhar com alunos 

adultos especificamente na aplicação da educação 

digital. Alguns pontos-chave são sublinhados, como o 

feedback, a facilitação, a elaboração, a 

responsabilidade pessoal, as diferenças entre a 

abordagem da educação de adultos e de jovens, etc. 

Por outro lado, o guia também lhe facilita dados 

específicos, boas práticas e exemplos, estratégias a 

nível Europeu sobre digitalização para poder 

compreender melhor o seu conceito, desafios e 

oportunidades e poder manter-se atualizado como 

educador de adultos. Embora o guia se concentre 

principalmente nos próprios educadores de adultos, 

também fornece uma visão geral e análises das 

necessidades de ambos os lados - os educadores, mas 

também os alunos. O guia sublinha que na educação 

de adultos há dois fatores a ter em conta: as 

necessidades do educador e as necessidades dos 

educandos adultos e os seus antecedentes e 

características específicas, pelo que a abordagem 

utilizada deve ser diferente. É por isso que o guia 

oferece uma abordagem fácil de aplicar, integrando a 

educação não formal e métodos prontos a usar para 

promover as TIC a alunos adultos pouco qualificados.  

Esperamos que este guia digital lhe dê uma boa visão 

geral acerca da digitalização, acerca da importância 

das TIC para o mercado de trabalho moderno, forneça 

orientação para a educação digital para adultos e 

ferramentas úteis para serem aplicadas diretamente 

no trabalho diário com estes. Além disso, esperamos 

que, com a informação disponibilizada, possa fazer 

bom uso dos tópicos de implementação de 

ferramentas TIC no seu trabalho diário como 

formador de adultos. 
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