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DIGITALISE ME Actualização das Competências Digitais 
dosAdultos mais velhos para melhorar a sua inclusão e 
desenvolvimento social
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Uma vez que o projeto está quase a ser concluído, nos próximos meses o
consórcio do projeto irá concentrar-se principalmente em: 
• testar os recursos educativos criados, atualizando-os e melhorando-os para 
estarem o mais próximo possível das necessidades de formação do grupo-alvo e
 
• multiplicação e divulgação do material educativo a todas as partes 
interessadas através da organização de eventos presenciais ou online em todos 
os países parceiros: Portugal, Espanha, Chipre, Itália, Polónia e Roménia. 

dig i ta l iseme.pro ject

Os resultados desenvolvidos até agora 
pelo consórcio Digitalise Me são:

Uma 
amostra 
do nosso 
evento 

aqui: 

Mapeamento de Competências Digitais Básicas
Uma extensa investigação que teve como objetivo diagnosticar as 
necessidades reais dos adultos mais velhos no campo digital. 

Pack Básico de Vida Digital
Uma compilação útil de recomendações e soluções de formação 
existentes que mostrarão como abordar as necessidades reais dos 
adultos mais velhos no domínio das competências digitais e TIC.

 "Competências digitais básicas para a participação social e cívica ativa" 
Curso Semi-Presencial
Um programa de atualização de competências de qualidade para 
aquisição digital que ajudará as e os participantes a familiarizarem-se 
com a área digital e as TIC.

3

O que esperar nos próximos meses? 4

Todos os materiais do curso 
desenvolvidos e testados 
durante a implementação do 
projeto estarão disponíveis, 
em breve e gratuitamente, 
em todas as línguas das 
organizações parceiras, no 
website do projeto.
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Durante a atividade de formação, foram apresentados e discutidos os 
6 módulos do curso desenvolvidos, da seguinte forma:
• Módulo 1 - Informação e Literacia de Dados
• Módulo 2 - Comunicação e colaboração
• Módulo 3 - Segurança
• Módulo 4 - Criação de Conteúdos Digitais 
• Módulo 5 - Resolução de Problemas
• Módulo 6 - Literacia dos Media

Esta atividade contou com a participação de representantes diretamente 
envolvidos no projeto e outros formadores das instituições parceiras, 
interessados em expandir as suas competências profissionais e em formar 
adultos e seniores na área digital.

Durante os 3 dias, os participantes tiveram a oportunidade de compreender 
e analisar os materiais do curso, participaram em várias atividades práticas 
de âmbito digital, avaliaram os recursos desenvolvidos e deram 
recomendações de melhoria. 

Atividade de Aprendizagem, Ensino e Formação organizada em Espanha1

DIGITALISE ME é um projeto que tem como objetivo o 
desenvolvimento de um curso semi-presencial, na área do 
digital, adaptado às necessidades das pessoas adultas
 mais velhas e dos seus professores e professoras.

Durante os dias 6 a 8 de julho de 2021, o consórcio do projeto 
Digitalise Me viajou para Reus, Espanha, para participar na atividade 
de aprendizagem, formação e ensino do projeto. Durante os últimos 
18 meses, o consórcio do projeto desenvolveu um conjunto de 
materiais educativos destinados a melhorar as competências de 
utilização de ferramentas digitais, adaptadas às necessidades dos 
adultos e dos seniores.
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https://www.youtube.com/watch?v=1H1uvfvbr_E
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A RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade 
(Portugal) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) e Utilidade Pública que apoia a comunidade e a população 
sénior a nível nacional e internacional. Os principais objectivos da 
RUTIS são a promoção do envelhecimento activo e a valorização 
das Universidades de Terceira Idade. www.rutis.pt

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

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

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

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

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