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DURANTE OS DOIS ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJECTO,  TRÊS OS PARCEIROS IRÃO DESENVOLVER
PRODUTOS PRINCIPAIS:

Se é um educador adulto: 
assistente social, professor, 
mentor, professor ou pessoal 
que trabalha com idosos, o 
projeto DIGITALIZE ME pode 
ajudar a ampliar as suas 
competências profissionais 
enquanto reduz as disparidades 
entre as capacidades dos idosos 
e as necessárias para participar 
em diferentes processos de vida 
social e cívica.

Os parceiros do 
projecto estão a 
realizar um 
mapeamento das 
competências digitais 
essenciais para uma 
maior e melhor 
participação social e 
cívica; isto ajudará a 
diagnosticar as 
necessidades reais 
dos adultos mais 
velhos nesta área.

Um Pacote 

Básico de 

Vida Digital

Competências digitais 
básicas para a participação 
social e cívica activa. Um 
programa de actualização de 
competências de qualidade 
para a aquisição digital que 
o ajudará a familiarizar-se 
com o que falta aos seniores 
no campo digital e das TIC, 
bem como com formas 
eficazes de os ensinar. 
Através destes recursos, 
aprenderá como se 
concentrar na melhoria 
das habilidades digitais para 
ser mais competente e capaz 
de tomar parte ativa em 
diferentes esferas e 
dimensões da vida dos 
idosos: atividades diárias, 
contexto social ou 
participação cívica.

Um mapeamento 

transversal das 

Competências 

Digitais Básicas

Contendo novas 
estratégias e 
metodologias para 
melhorar as 
competências digitais 
e a literacia digital. 
É uma compilação útil 
das recomendações e 
soluções de formação 
existentes que 
mostrarão como 
abordar as 
necessidades reais 
dos adultos mais 
velhos no domínio das 
competências digitais 
e das TIC.

Um curso 

de formação 

on-line 
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DIGITALISE ME visa construir 
uma oferta educacional estável 
e replicável e melhorar a oferta 
e oferecer oportunidades não 
formais e informais de 
aprendizagem de qualidade, 
adaptadas às necessidades 
dos adultos mais velhos que os 
educadores e prestadores de 
ensino podem implementar nos 
seus países.

Internet, redes sociais, mídia digital 

e dispositivos inteligentes em geral 

transformaram, num período de 

tempo relativamente curto, muitos 

aspectos da vida privada, 

profissional e social das pessoas.

 correm o Os idosos, em particular,

maior risco de exclusão digital: 

faltam-lhes em grande medida as 

competências digitais necessárias 

para poderem ser plenamente 

activos e participativos na vida 

cívica e social. A aquisição de 

competências TIC e digitais pode 

contribuir para enfrentar este 

desafio social através da adopção 

das TIC e das tecnologias digitais.

 tenham a Assegurar que os idosos

oportunidade de tomar parte activa 

na sociedade é muito importante 

para tornar as nossas sociedades 

mais inclusivas.

BJECTIV
O O
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Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (Portugal) é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e 
Utilidade Pública que apoia a comunidade e a população sénior a 
nível nacional e internacional. Os principais objectivos da RUTIS 
são a promoção do envelhecimento activo e a valorização das 
Universidades Sénior.  www.rutis.pt

DomSpain Consulting (Espanha) é uma organização de educação 
de adultos especializada na área da educação e formação, 
estudos profissionais, competências profissionais, sociais e 
interculturais, línguas e novas tecnologias. Na educação, DomSpain 
é especializada em línguas estrangeiras, tecnologia informática e 
património cultural oferecendo uma ampla gama de cursos e 
workshops a entidades privadas e municípios da província de 
Tarragona. www.domspain.eu

O Consorzio Brianteo Villa Greppi (Itália) tem como missão 
promover a formação profissional contínua, organizar e gerir 
actividades culturais em conjunto com associações, instituições e 
escolas, preservar e valorizar o património cultural, organizar 
serviços de apoio a iniciativas educativas. www.villagreppi.it 

A missão da Agência de Desenvolvimento Regional do Nordeste 
(Roménia) é gerar desenvolvimento económico e social na Região 
Nordeste da Roménia. Promovem estratégias, atraem recursos, 
identificam e implementam programas de financiamento e oferecem 
serviços para estimular o desenvolvimento económico sustentável, 
parcerias e espírito empreendedor. 
www.adrnordest.ro www.crsnordest.ro , 

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Chipre)oferece cursos 
de alta qualidade para adultos, profissionais e jovens interessados 
em obter qualificação profissional ou formação profissional para 
emprego. O "Emphasys Centre" tem estado muito envolvido nos 
últimos 18 anos na organização de cursos de formação 
personalizados para os empregados de várias empresas e 
organizações do sector privado e público, com base nas suas 
necessidades e exigências em TIC. www.emphasyscentre.com

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