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Contexto 
Vivemos num mundo cada vez mais digital, em que as pessoas trabalham, socializam e acedem a 
serviços públicos e privados online. Ter competências digitais individuais insuficientes terá, 
provavelmente, um impacto negativo na empregabilidade e na qualidade de vida das pessoas. A 
exclusão implica toda uma série de deteriorações no percurso de vida como más condições de saúde, 
baixos rendimentos ao longo da vida e um risco acrescido de marginalização. O combate à desigualdade 
tornará as nossas sociedades mais justas, e as nossas economias mais fortes. 
FOCO NO QUADRO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA 
ATINGIR o Objetivo 8: “Promover o crescimento sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno 
e produtivo e o trabalho digno para todos”, com uma referência específica aos jovens com barreiras 
socioeconómicas. 
O nosso objetivo global da colaboração está ligado ao objetivo da política ET 2020 de "Promoção da 
equidade, da coesão social e da cidadania ativa — os participantes no projeto irão participar nas 
atividades do programa que abordam o seu desenvolvimento pessoal, com um foco especial na 
construção da sua autoconfiança, na melhoria da atitude e do comportamento e no reforço de 
competências básicas como a comunicação, o trabalho de equipa, etc.". Esperamos que o impacto que 
pretendemos que venha a ter nos operadores e nos funcionários das ONG e organizações participantes 
lhes permita proporcionar uma melhor formação e apoio aos jovens no futuro. 

Grupo-alvo 
Os cursos de aperfeiçoamento das competências de TIC e de aprendizagem de informática não estão 
acessíveis às pessoas que abandonaram precocemente a escola ou que não têm os meios económicos 
para se inscreverem em cursos profissionais. Em particular, as pessoas que residem nas zonas rurais 
onde as escolas têm recursos limitados ou a oferta de formação é mais limitada enfrentam sérios 
desafios para acompanhar o progresso tecnológico. Por outro lado, nas grandes cidades, o fosso digital, 
económico e social é mais forte e está a aumentar. 
Assim, os jovens com menos possibilidades de melhorar as suas competências não estão preparados 
para obter um emprego digno e estão vulneráveis à pobreza e à exclusão. 

Porquê as competências digitais? 
No Livro Aberto sobre a Inovação Educativa, a literacia digital é vista especificamente como uma forma 
poderosa de os jovens desenvolverem competências-chave para o século XXI. Em relação à literacia 
nas TIC e às competências relacionadas com a informática nas economias digitais em transformação, 
segundo a publicação THE JOURNAL — TRANSFORMING EDUCATION THROUGH 
TECHNOLOGY, todos os educadores deverão ter competências tecnológicas abrangentes, porque à 
medida que a informática e as tecnologias associadas vão mudando e evoluindo, os educadores devem 
continuar a lutar pela excelência no seu trabalho. 

O problema 
As ONG e as associações de juventude são quem pode equilibrar melhor os défices de educação escolar, 
uma vez que são mais ágeis na adaptação às necessidades da sociedade/grupo-alvo. Contudo, para 
atingirem essa meta, precisam de pessoal com formação suficiente para apoiar os jovens no seu processo 
de aprendizagem, compreender as suas necessidades específicas e ter as ferramentas e as competências 
adequadas que permitam aumentar os seus níveis de TIC. Tendo em conta esse objetivo, precisam de 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ser capazes de desenvolver e integrar projetos de desenvolvimento e de procurar práticas que possam 
ser usadas para criar comunidades de jovens inclusivas e com literacia digital. 
Quando criaram o consórcio, os parceiros identificaram que as seguintes necessidades eram as suas 
necessidades principais: 

- compreender os elementos-chave das competências digitais; 
- como incorporar esses elementos-chave em atividades não formais; 
- como verificar se os seus jovens destinatários os tinham conseguido atingir; 
- o que podia ser usado como suporte da avaliação. 

O consórcio 
Os parceiros decidiram criar o presente consórcio para ter uma ideia mais precisa das técnicas que 
podem ser empregadas para promover as competências digitais e de TIC nos jovens, especialmente em 
algumas zonas do mundo que apresentam grandes disparidades entre as zonas rurais e as zonas urbanas, 
como aquelas que foram selecionadas para o projeto. Mais concretamente, os parceiros têm curiosidade 
em compreender o que os educadores fazem para apoiar os jovens no desenvolvimento das suas 
competências digitais na sua área de ação. Foi deliberadamente escolhido um parceiro por continente, 
com base na disponibilidade de possibilidades de formação/aprendizagem decente/suficiente dentro ou 
fora da educação formal. 

O projeto 
O consórcio é composto por 6 parceiros (de 4 continentes) com diferentes percursos e especializações, 
que se encontram já ativos na sustentação e oferta de apoio a jovens desfavorecidos, mas necessitam de 
competências e de instrumentos mais refinados para ultrapassar a falta de apoio a nível central. 
O projeto contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional das ONG e de OPERADORES que 
trabalham nos países participantes oferecendo-lhes a possibilidade de melhorarem as suas competências 
de TIC e a sua capacidade de apoiar os jovens desfavorecidos no processo de aprendizagem das 
competências básicas de TIC. As organizações de juventude e as ONG não têm a competência técnica, 
mas dispõem já de competências sólidas no que toca a proporcionar um ambiente acolhedor a jovens 
desfavorecidos e à oferta de programas que promovem competências transversais com métodos de 
educação não formais. 
Durante esta experiência de desenvolvimento de capacidades, estão dispostos a: 

• Aumentar as capacidades e as competências dos EDUCADORES para lhes permitir promover 
as competências de TIC em contextos educativos não formais, tendo como alvos os jovens 
desfavorecidos 

• Investigar e selecionar métodos, ferramentas e recursos educativos testados na UE que possam 
ser partilhados e adaptados para utilização local com o mínimo de esforço e de custos 

• Investigar o impacto dos itens propostos nas organizações participantes e nos seus educadores 
• Encontrar novas possibilidades de acrescentar novas competências e métodos à sua oferta 

atual para proporcionar um melhor serviço aos seus públicos 

Elementos-chave  
A principal inovação do projeto é a composição da parceria e uma abordagem diferente da inclusão 
social, do desenvolvimento das competências digitais e da educação não formal. O consórcio irá 
capitalizar a capacidade e as competências oferecidas pelos seis parceiros para criar métodos, 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ferramentas e recursos educativos que possam ser facilmente utilizados por uma variedade de atores. 
Tendo em conta a importância das TIC no mercado global e as oportunidades de emprego a elas 
associadas, o aumento da literacia nas TIC e das competências digitais é um objetivo generalizado em 
todo o mundo. Assim, esta iniciativa “no terreno” pode constituir um bom ponto de partida para a 
melhoria e o aumento de uma oferta educativa mais articulada. 

Tópicos de desenvolvimento pessoal 
Os participantes das organizações dos parceiros, com o apoio dos formadores especializados, irão 
aperfeiçoar as suas competências e os seus conhecimentos em tópicos como técnicas de educação não 
formal, competências digitais e de TIC, como capacitar os jovens com ferramentas digitais e como 
envolver e motivar tanto os jovens como os atores/partes interessadas para que participem mais no 
diálogo local. 
A inovação do projeto assenta na mistura de diferentes ferramentas e itens de diferentes fontes oficiais 
da UE ou dos parceiros 
UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA, especificamente porque 
ajuda o indivíduo a aumentar a motivação dos membros do grupo, ajuda a reter melhor o conhecimento, 
encoraja o pensamento crítico e oferece uma forma de beneficiar da diversidade de conhecimentos e de 
experiências existente no grupo. 
O MODELO DE COMPETÊNCIA PARA QUE OS TÉCNICOS DE JUVENTUDE REALIZEM O 
SEU TRABALHO A NÍVEL INTERNACIONAL, usado como inspiração relativamente às 
competências que os educadores podem/devem ter para serem mais eficazes nas nossas sociedades 
O QUADRO EUROPEU DE COMPETÊNCIA DIGITAL PARA EDUCADORES (DigComp_EDU) 
irá orientar os parceiros na criação dos materiais e das ferramentas que os EDUCADORES podem 
utilizar para aprender e verificar a sua prontidão para operar. 
QUADRO EUROPEU DE COMPETÊNCIA DIGITAL PARA CIDADÃOS DigComp – Os parceiros 
irão utilizar os oito níveis de proficiência já codificados, para mostrar aos educadores dos parceiros 
quais as competências que os jovens podem/devem desenvolver e para terem uma ideia comum e sólida 
sobre quais os instrumentos e dispositivos que podem ser utilizados e como. 

INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES 
O pessoal que trabalha nas organizações participantes (UE e EXTRA UE) aumentará as competências 
de gestão, organização e sensibilização cultural durante todas as atividades e reuniões comuns. Terão 
também a possibilidade de aprender mais sobre o desenvolvimento de competências de TIC e de 
competências digitais, e a melhoria será transferida para todas as outras áreas organizacionais e para 
todos os serviços prestados pelo pessoal e pela instituição. Irão também aumentar a sua visibilidade a 
nível internacional. 
EDUCADORES DAS ORGANIZAÇÕES DOS PARCEIROS 
Os 22 educadores que participam na mobilidade (Zimbabué + Nepal) são os que desenvolverão mais 
competências, porque serão uma parte ativa do processo de aprendizagem e estarão muito expostos ao 
modo de trabalhar de outros e ao ambiente multicultural. Através de processos colaborativos, irão 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

aumentar as suas competências em técnicas de educação não formal, em ferramentas de gestão de 
projetos para planear melhor as atividades locais e no envolvimento e apoio dos jovens no 
desenvolvimento de competências-chave, em especial das competências digitais. 
Os educadores dos parceiros que não participam na mobilidade serão também afetados positivamente, 
tanto pela aprendizagem com os colegas que receberam a formação, como pela leitura dos resultados 
do projeto e pela aplicação de novos métodos educativos. 
JOVENS NAS COMUNIDADES DOS PARCEIROS 
São um grupo-alvo indireto do projeto, mas serão afetados positivamente pelo projeto através das 
competências mais refinadas e sólidas dos educadores. Podem contar com um apoio mais eficiente das 
ONG e dos seus educadores, graças à melhor formação que estes receberam. Os parceiros decidiram 
não envolver os jovens na mobilidade do projeto devido às possibilidades limitadas que existem em 
alguns destes governos em termos de viagens e, acima de tudo, pelas barreiras linguísticas. Os jovens 
serão incluídos nas atividades locais, uma vez que os parceiros irão experimentar as competências 
recém-adquiridas nas suas atividades e serviços quotidianos. 
A cooperação terá um impacto nos jovens e nas suas comunidades através dos serviços oferecidos pelos 
parceiros e da circulação de mais e melhor informação durante a implementação do projeto. Para além 
disso, verão que os jovens capacitados podem oferecer um apoio mais eficiente para tornar a 
comunidade segura e contribuir para uma melhor atribuição dos recursos. 



 
      

                                                                                                                                 
 

2.ª PARTE 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

Competências digitais 
Vivendo num mundo cada vez mais digital que afeta fortemente a execução de muitos processos na vida 
quotidiana, é crucial assegurar, como educadores, que os aprendentes obtêm os conhecimentos, as 
aptidões e as atitudes necessárias para estarem equipados nesta sociedade digital emergente.   
Para termos uma visão geral desta competência, “a competência digital é uma das oito competências 



 
      

                                                                                                                                 
 

essenciais e refere-se à utilização segura e crítica do leque completo de tecnologias digitais de 
informação, comunicação e resolução básica de problemas em todas as esferas da vida. Isto pode 
parecer simples para muitos de nós, mas, segundo o Painel de Avaliação da Agenda Digital 2015, 
40% da população da UE possui um nível insuficiente de competência digital, incluindo os 22% que 
não usam a Internet”. 
Como já foi mencionado, a competência digital e todos os conhecimentos relacionados são agora, 
mais do que nunca, essenciais na nossa rotina diária. O trabalho, a aprendizagem e a interação social 
são algumas das vertentes da nossa vida em que as competências digitais se tornaram necessárias. 
Sobretudo no caso da educação, não basta apenas compreender a competência em si e a sua 
necessidade, mas também ter os conhecimentos e as competências para a desenvolver.  
É um facto inegável que as crianças e os adolescentes aprendem com mais entusiasmo e maior 
aceitação de que os adultos. Assim, como em qualquer outra forma de conhecimento, a competência 
digital deve também começar a ser adquirida numa idade precoce. Sem dúvida que as decisões 
devem ser tomadas com base no material aprendido em todos os níveis, por exemplo, sobre os tipos 
de tecnologias e o tempo gasto com elas. “Dotar os professores de competência digital suficiente é 
um fator determinante: o mais recente estudo TALIS (2013) da OCDE revelou que 18% dos 
formadores e professores consideram que necessitam de desenvolver mais as suas competências de 
TIC na prática docente e 16% no uso das novas tecnologias no local de trabalho”.   
Segundo a UNESCO, “as competências digitais são definidas como uma gama de capacidades de 
utilização de dispositivos digitais, aplicações de comunicação e redes para aceder e gerir a 
informação”.1  As pessoas com competências digitais básicas são capazes de criar e partilhar 
conteúdos digitais, comunicar, colaborar e resolver problemas em muitas vertentes da vida. Utilizam 
também dispositivos digitais e aplicações online a um nível básico, o que é amplamente considerado 
como uma componente essencial de um novo conjunto de competências de literacia na era digital. 
Existem também competências digitais avançadas que permitem que os utilizadores utilizem as 
tecnologias digitais de formas transformadoras e capacitantes, como as profissões na área das TIC.2 

Com base num quadro de competências digitais desenvolvido no Reino Unido destinado a ajudar os 
adultos a melhorar a sua literacia digital básica, as competências digitais mais essenciais são:  

• Competências de base — utilização de dispositivos e aplicações 
• Comunicar 
• Lidar com informação e conteúdo 
• Transacionar 
• Resolução de problemas 
• Estar em segurança e dentro da legalidade online3 

As competências em TIC são definidas como “as competências necessárias para a utilização eficaz 
das funções de base das tecnologias da informação e da comunicação para obter, avaliar, 

 
1 https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion  
2 https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion  
3 Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); Cedefop, 2012, Cedefop (2014). Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Aceder a: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills  



 
      

                                                                                                                                 
 

armazenar, produzir, apresentar e trocar informações e para comunicar e participar em redes de 
cooperação através da internet”.4  

Considera-se que algumas competências em TIC fundamentais incluem:  
• Gerir e configurar o correio eletrónico 
• Pesquisar online 
• Gerir as redes sociais 
• Colaborar online 
• Gerir dados e queries 
• Edição eletrónica 
• Utilizar smartphones e tablets 
• Processamento de texto 
• Outras competências em TIC, tais como: gestão do calendário, organização, Concept 

Inbox, Realtime Board, análise de dados, Big Data, informática, programação de 
computadores e muito mais.5 

 

 
4 Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); Cedefop, 2012, Cedefop (2014). Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Aceder a: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills  

5 https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324  



 
      

                                                                                                                                 
 

Fonte:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

 

Estratégia da UE para a Juventude 

A Estratégia da UE para a Juventude constitui o quadro de cooperação da UE no domínio da política 
da juventude para 2019-2027. A cooperação da UE no domínio da juventude deve tirar o máximo 
partido do potencial da política para a juventude. Promove a participação dos jovens na vida 
democrática; apoia também o envolvimento social e cívico e visa assegurar que todos os jovens têm 
os recursos necessários para participar na sociedade.6 

Os 11 Objetivos para a Juventude Europeia que foram decididos e desenvolvidos no âmbito da 
Estratégia da UE para a Juventude dizem respeito a áreas específicas que estão interligadas e afetam 
a vida das pessoas. Têm como objetivo identificar desafios e dar visibilidade aos resultados que 
devem ser alcançados em todos os campos. O objetivo último da Estratégia da UE para a Juventude 
é moldar a visão que irá inspirar os jovens e o seu progresso na sociedade. Ao mesmo tempo, os 
valores da EU constituem a base dos seguintes Objetivos da Juventude: 

1. Conectar a União Europeia com a Juventude 
2. Igualdade para todos os géneros 
3. Sociedades inclusivas 
4. Informação e diálogo construtivo 
5. Saúde mental e bem-estar 
6. Impulsionar a juventude rural 
7. Trabalho de qualidade para todos 
8. Educação de qualidade 
9. Espaço e participação para todos 
10. Europa verde e sustentável 
11. Organizações de juventude e programas europeus 

A Estratégia da UE para a Juventude desenvolve-se e progride baseada em três pilares principais que 
indicam as ações e/ou as atividades que serão decididas, organizadas e implementadas para a 
promoção dos 11 Objetivos para a Juventude Europeia. A saber: Envolver, Ligar e Capacitar. Com 
base nestes sectores, será recolhido e avaliado o material para o Intellectual Output 1, a fim de definir 
e construir o modelo de competência necessário para a educação e/ou formação de educadores e 
técnicos de juventude nas competências digitais.  

“Com Envolver, a Estratégia da UE para a Juventude visa uma participação cívica, económica, 
social, cultural e política significativa dos jovens”.7 

Os estados-membros e a Comissão Europeia são convidados a: 
 

6 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  
7 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en  



 
      

                                                                                                                                 
 

• Cultivar a forma democrática de pensar e inspirar os jovens a adotar e 
participar nos processos democráticos, independentemente do domínio onde 
estão ativos 

• Aproximar jovens e organizações de juventude e/ou outros organizadores de 
trabalho com jovens a fim de estabelecer políticas e quadros relativos às suas 
vidas 

• Promover e melhorar a representação e participação dos jovens em múltiplos 
níveis 

• Promover o Diálogo da UE com a Juventude para realçar a diversidade e o 
respeito 

• Difundir a educação para a cidadania e estratégias de aprendizagem para 
atingir o desenvolvimento de competências no domínio da cidadania 

• Aumentar a sensibilização para apoiar a participação nas oportunidades de 
aprendizagem  

• Explorar as opções emergentes de formas alternativas de aprendizagem e 
participação 

Do mesmo modo, os educadores e técnicos de juventude devem procurar encorajar e promover a 
participação de todos os jovens nos processos de aprendizagem, envolvendo e apoiando os jovens, as 
organizações de juventude e outros organizadores do trabalho com jovens em atividades 
especializadas a nível local, regional e nacional, incluindo opiniões diversas dos jovens nos processos 
de tomada de decisão, promovendo o desenvolvimento de competências de cidadania e explorando e 
promovendo a utilização de formas inovadoras e alternativas de participação democrática, por 
exemplo, as ferramentas digitais. 

“Os jovens na Europa estão cada vez mais ligados. As ligações, as relações e a troca de experiências 
são ativos fundamentais para a solidariedade e o desenvolvimento futuro da União Europeia. A 
melhor forma de promover esta ligação é através de diferentes formas de mobilidade”.8 

Os estados-membros e a Comissão Europeia são convidados a: 

• Oferecer oportunidades de mobilidade transfronteiriça aos jovens através de 
ações e atividades que promovam a solidariedade e a colaboração, 
especialmente junto de jovens desfavorecidos 

• Promover formas funcionais (por exemplo, acesso a esquemas, ferramentas ou 
instituições) que possam aumentar o envolvimento dos jovens 

• Envolver mais ativamente os jovens e as organizações com eles relacionadas 
na conceção, implementação e avaliação de programas ou projetos que sirvam 
estes objetivos 

 
8 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 



 
      

                                                                                                                                 
 

• Reconhecer e melhorar, sempre que possível, as competências adquiridas 
pelos jovens através de aprendizagem não formal e informal 

Tendo em mente a solidariedade e a interligação, os educadores e os técnicos de juventude devem 
proporcionar aos aprendentes oportunidades de mobilidade transfronteiriça, medidas e esquemas de 
apoio, acesso a sinergias e a programas de financiamento da UE, formas de encontrar e partilhar 
melhores práticas e validação do trabalho e reconhecimento de competências adquiridas através da 
aprendizagem não formal e informal. 

“A capacitação dos jovens implica encorajá-los a tomar o controlo das suas vidas. Hoje, os jovens 
de toda a Europa enfrentam diversos desafios, e o trabalho com os jovens, em todas as suas formas, 
pode servir de catalisador da capacitação”.9 

Os estados-membros e a Comissão Europeia são convidados a: 

• Criar e promover uma Agenda Europeia do Trabalho com Jovens para criar 
normas que garantam a qualidade do trabalho com jovens  

• Promover o avanço profissional dos jovens através do desenvolvimento de 
políticas, formação, quadros legais, atribuição de recursos, etc.  

• Reconhecer e apetrechar as organizações de juventude para que forneçam aos 
jovens as competências e os conhecimentos necessários à sua inclusão social 
e desenvolvimento profissional 

• Criar pontos ou locais onde os jovens possam obter informações sobre 
trabalho, competências, questões relacionadas com a formação 

Um dos objetivos mais importantes do projeto DIG IN é a capacitação dos jovens para que obtenham 
e/ou melhorem as suas competências digitais. Será necessário oferecer formação e educação aos 
educadores e técnicos de juventude ocupados com esta atividade, se forem novos no terreno, para que 
sejam criadas as condições e o ambiente ideais para capacitar e fomentar o processo de aprendizagem 
dos jovens aprendentes.  

 
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

 
9 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en  



 
      

                                                                                                                                 
 

 
No âmbito da Estratégia da UE para a Juventude, foi desenvolvida uma plataforma especializada. “A 
Plataforma da Estratégia da UE para a Juventude facilita a governação participativa e a 
coordenação da implementação da Estratégia. Esta plataforma visa também construir uma base para 
um diálogo cívico regular para dar às partes interessadas um papel mais importante na coordenação 
da implementação da estratégia e para oferecer oportunidades de troca de informações sobre 
atividades e resultados”.10 

A Comissão Europeia irá organizar encontros em vários locais acessíveis aos jovens que queiram ser 
informados sobre vários tópicos por representantes das instituições da UE, agências nacionais do 
Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade, organizações de juventude e outras partes 
interessadas relevantes, bem como autoridades locais e regionais. Estes encontros representam uma 
grande oportunidade para os educadores de juventude criarem ligações e partilharem conhecimentos 
sobre esta plataforma especial e a sua utilização, juntamente com outros tópicos relacionados com as 
competências digitais que possam surgir.  

É provável que a preparação, o estudo e a formação sejam da maior importância para os educadores 
antes de começarem a implementar atividades com os jovens. A plataforma acima referida e outras 
ferramentas digitais estarão à disposição tanto de educadores como de aprendentes para trabalhar, e 
o mesmo se aplica aos conhecimentos adquiridos em reuniões e outras fontes. Um bom exemplo desse 
tipo de conhecimentos são as seguintes melhores práticas, frequentemente partilhadas por parceiros 
e desenvolvidas no âmbito de outros projetos que visam a aprendizagem entre os jovens. 

Quadro Europeu de Competência Digital para Cidadãos 

O Quadro Europeu de Competência Digital, conhecido também como DigComp, oferece uma 
ferramenta para melhorar a competência digital dos cidadãos. Hoje em dia, ser digitalmente 
competente significa ter competências em todas as áreas do DigComp. 
O DigComp 2.0 identifica os componentes-chave da competência digital em cinco áreas, as quais 
podem ser resumidas assim: 
1) Literacia da informação e literacia de dados: Articular a necessidade de informação, localizar e 
obter dados, informações e conteúdos digitais. Avaliar a relevância da fonte e do seu conteúdo. 
Armazenar, gerir e organizar dados, informações e conteúdos digitais. 

2) Comunicação e colaboração: Interagir, comunicar e colaborar através das tecnologias digitais, 
estando sensibilizado ao mesmo tempo para a diversidade cultural e geracional. Participar na 
sociedade através de serviços digitais públicos e privados e da cidadania participativa. Gerir a própria 
identidade e reputação digitais. 

3) Criação de conteúdo digital: Criar e editar conteúdos digitais para melhorar e integrar informação 
e conteúdos num corpo de conhecimentos existente, compreendendo como os direitos de autor e as 
licenças devem ser aplicados. Saber como dar instruções compreensíveis a um sistema informático. 
4) Segurança: Proteger dispositivos, conteúdos, dados pessoais e a privacidade em ambientes digitais. 
Proteger a saúde física e psicológica e estar consciente das tecnologias digitais para o bem-estar social 
e a inclusão social. Estar sensibilizado para o impacto ambiental das tecnologias digitais e da sua 
utilização. 

 
10 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en  



 
      

                                                                                                                                 
 

5) Resolução de problemas: Identificar necessidades e problemas, e resolver problemas conceptuais 
e situações problemáticas em ambientes digitais. Utilizar ferramentas digitais para inovar processos 
e produtos. Estar a par da evolução digital. 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId

=8203  

 
O relatório intitulado DigComp 2.0 apresenta a lista atualizada das 21 competências (também 
denominado modelo de referência concetual), enquanto os oito níveis de proficiência e exemplos de 
utilização podem ser encontrados no DigComp 2.1.11 O Quadro Europeu de Competência Digital para 
Cidadãos (DigComp) foi desenvolvido pela Comissão Europeia com o objetivo de obter uma melhor 
compreensão desta competência e das medidas que devem ser tomadas para a sua implementação 
junto de todos os cidadãos europeus. Está divido em 5 áreas e contém 21 competências.  

Modelo de referência concetual DigComp12 
Áreas de 

competência 
Dimensão 1 Competências Dimensão 2 

1. 
Literacia da 
informação e 
literacia de dados 

1.1 Navegação, pesquisa e filtragem de dados, informação e conteúdo digital 
Articular a necessidade de informação, procurar dados, informações e conteúdos em 
ambientes digitais, aceder e navegar entre eles. Criar e atualizar estratégias de pesquisa 
pessoal. 

 
1.2 Avaliação de dados, informações e conteúdos digitais 
Analisar, comparar e avaliar criticamente a credibilidade e a fiabilidade das fontes de 
dados, informações e conteúdos digitais. Analisar, interpretar e avaliar criticamente 
dados, informações e conteúdos digitais. 

 
11 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp  
12 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  



 
      

                                                                                                                                 
 

Áreas de 
competência 
Dimensão 1 Competências Dimensão 2 

 
1.3 Gestão de dados, informações e conteúdos digitais 
Organizar, armazenar e obter dados, informações e conteúdos em ambientes digitais. 
Sua organização e processamento num ambiente estruturado. 

2. Comunicação e 
colaboração 

2.1 Interação via tecnologias digitais 
Interagir através de uma variedade de tecnologias digitais e compreender os meios de 
comunicação digital adequados num dado contexto. 

 
2.2 Partilha via tecnologias digitais 
Partilhar dados, informações e conteúdos digitais com outras pessoas através de 
tecnologias digitais adequadas. Atuar como intermediário, conhecer as práticas de 
referenciação e de atribuição. 

 
2.3 Envolvimento na cidadania através das tecnologias digitais 
Participar na sociedade através da utilização de serviços digitais públicos e privados. 
Procurar oportunidades de autocapacitação e de cidadania participativa através de 
tecnologias digitais adequadas. 

 
2.4 Colaboração via tecnologias digitais 
Utilizar ferramentas e tecnologias digitais em processos colaborativos e na 
coconstrução e cocriação de recursos e conhecimentos. 

 
2.5 Netiquette 
Ter consciência das normas de comportamento e de know-how na utilização de 
tecnologias digitais e na interação em ambientes digitais. Adaptar estratégias de 
comunicação com o público específico e estar sensibilizado para a diversidade cultural 
e geracional em ambientes digitais. 

 
2.6 Gerir a identidade digital 
Criar e gerir uma ou várias identidades digitais, ser capaz de proteger a sua própria 
reputação, lidar com os dados que produz com várias ferramentas, ambientes e serviços 
digitais. 

3. Criação de 
conteúdo digital 

3.1 Desenvolvimento de conteúdo digital 
Criar e editar conteúdos digitais em diferentes formatos para autoexpressão através de 
meios digitais. 

 
3.2 Integração e reelaboração de conteúdo digital 
Modificar, refinar, melhorar e integrar informação e conteúdo num corpo de 
conhecimentos existente para criar conteúdos e conhecimentos novos, originais e 
relevantes. 

 
3.3 Direitos de autor e licenças 
Compreender como os direitos de autor e as licenças se aplicam aos dados, à 
informação e aos conteúdos digitais. 

 
3. 4 Programação 



 
      

                                                                                                                                 
 

Áreas de 
competência 
Dimensão 1 Competências Dimensão 2 

Planear e desenvolver uma sequência de instruções compreensíveis para que um 
sistema informático resolva um determinado problema ou execute uma tarefa 
específica. 

4. Segurança 4.1 Proteção de dispositivos 
Proteger dispositivos e conteúdos digitais e compreender os riscos e ameaças em 
ambientes digitais. Conhecer medidas de segurança e de proteção e ter em conta a 
fiabilidade e a privacidade. 

 
4.2 Proteção de dados pessoais e da privacidade 
Proteger dados pessoais e a privacidade em ambientes digitais. Compreender como 
utilizar e partilhar informações pessoais, sendo ao mesmo tempo capaz de se proteger 
a si próprio e aos outros de danos. Compreender que os serviços digitais utilizam uma 
"política de privacidade" para informar os utilizadores de como os dados pessoais são 
utilizados. 

 
4.3 Proteção da saúde e do bem-estar 
Ser capaz de evitar riscos de saúde e ameaças ao bem-estar físico e psicológico quando 
se utilizam tecnologias digitais. Ser capaz de se proteger a si próprio e aos outros contra 
possíveis perigos em ambientes digitais (por exemplo, cyberbullying). Estar ciente das 
tecnologias digitais para o bem-estar social e a inclusão social. 

 
4.4 Proteção do ambiente 
Estar sensibilizado para o impacto ambiental das tecnologias digitais e da sua 
utilização. 

5.  
Resolução de 
problemas 

5.1 Resolver problemas técnicos 
Identificar problemas técnicos ao utilizar dispositivos e ambientes digitais, e resolvê-
los (desde a resolução de problemas simples até à resolução de problemas mais 
complexos). 

 
5.2 Identificação de necessidades e respostas tecnológicas 
Avaliar necessidades e identificar, avaliar, selecionar e utilizar ferramentas digitais e 
possíveis respostas tecnológicas para as resolver. Ajustar e personalizar ambientes 
digitais em função de necessidades pessoais (por exemplo, acessibilidade). 

 
5.3 Utilização criativa de tecnologias digitais 
Utilizar ferramentas e tecnologias digitais para criar conhecimento e inovar processos 
e produtos. Envolvimento individual e coletivo no processamento cognitivo para 
compreender e resolver problemas concetuais e situações problemáticas em ambientes 
digitais. 

 
5.4 Identificação de défices de competência digital 
Compreender em que pontos é que a própria competência digital precisa de ser 
melhorada ou atualizada. Ser capaz de ajudar outras pessoas no seu desenvolvimento 
da competência digital. Procurar oportunidades de autodesenvolvimento e acompanhar 
a evolução digital.  



 
      

                                                                                                                                 
 

Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu) 

Têm sido feitos muitos estudos, investigações e inquéritos para o desenvolvimento das competências 
digitais na Europa. Não foram realizados tendo apenas os alunos como grupo-alvo, mas também os 
educadores nesse campo. Deste tipo de investigação surgem resultados, como boas práticas, quadros 
de referência, competências, conjuntos de qualificações, etc., que apontam para mais pesquisas ou 
ações. Um desses resultados é o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores 
(DigCompEdu), que visa o desenvolvimento da competência digital dos educadores na Europa. Ao 
fornecer um quadro de referência comum, pretende promover a competência digital dos cidadãos e 
impulsionar a inovação na educação.  

Os esforços envidados no âmbito do Quadro concentram-se na resposta à necessidade dos educadores 
de um conjunto de competências digitais específicas, para que possam tirar partido das tecnologias 
digitais existentes e emergentes no domínio da educação. 

O Quadro DigCompEdu dirige-se a educadores de todos os níveis de ensino, tanto de formação 
geral como profissional, incluindo a educação especial, e contextos de aprendizagem não formal. Visa 
recolher informações no maior número possível de estados-membros, em especial junto de governos 
regionais, agências nacionais e regionais relevantes, das próprias organizações de educação e dos 
prestadores de formação profissional públicos ou privados, que serão também os destinatários do 
quadro.  

“O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu) é um quadro 
cientificamente sólido que descreve o que significa para os educadores serem competentes 
digitalmente”. 13  O Quadro ajuda a orientar as políticas e pode ser adaptado diretamente à 
implementação de ferramentas regionais e nacionais e programas de formação. Para além disso, 
oferece uma linguagem e uma abordagem comuns que irão ajudar o diálogo e o intercâmbio de 
melhores práticas além-fronteiras.  

A omnipresença dos dispositivos digitais e o dever de ajudar os aprendentes a tornarem-se 
digitalmente competentes exigem que os educadores desenvolvam a sua própria competência digital. 
A nível internacional e nacional, foram desenvolvidos vários quadros, ferramentas de autoavaliação 
e programas de formação para descrever as facetas da competência digital aos educadores e ajudá-los 
a avaliar a sua competência, identificar as suas necessidades de formação e oferecer formação 
específica. 

Os educadores são, antes do mais, cidadãos que precisam de ser equipados também com competências 
digitais que lhes permitam participar pessoalmente na sociedade.  Pela sua participação profissional 
na sociedade, os educadores são considerados modelos importantes para os seus aprendentes. Por 
esse motivo, é importante que demonstrem a sua competência digital aos aprendentes e transmitam 
os seus conhecimentos teóricos e práticos. Convém salientar que, acima de tudo, os educadores são 
facilitadores da aprendizagem. A sua principal prioridade é o ensino e a atividade, pelo que o 

 
13 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  



 
      

                                                                                                                                 
 

DigCompEdu, para além das competências digitais gerais para a vida e o trabalho, descreve as 
competências digitais específicas e necessárias para a profissão.  

O Quadro DigCompEdu visa captar e descrever essas competências digitais específicas do educador 
propondo 22 competências elementares organizadas em 6 áreas. As seis áreas do DigCompEdu 
concentram-se em diferentes aspetos das atividades profissionais dos educadores:  

 

 
ÁREAS E ÂMBITO DO DIGCOMPEDU 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 
Área 1: Envolvimento profissional utilizando tecnologias digitais para comunicação, colaboração e 
desenvolvimento profissional.  

Área 2: Fornecimento de recursos digitais, que é a criação e partilha de recursos digitais.  

Área 3: Ensinar e aprender gerindo e organizando a utilização das tecnologias digitais no ensino e 
na aprendizagem.  

Área 4: Avaliação, que é atingida pela utilização de tecnologias digitais e estratégias para a melhorar.  

Área 5: Capacitar os aprendentes utilizando tecnologias digitais para melhorar a inclusão, a 
personalização e o envolvimento ativo dos aprendentes.  

Área 6: Facilitar a competência digital dos aprendentes permitindo aos aprendentes a utilização 
criativa e responsável das tecnologias digitais para aceder à informação, comunicar, criar conteúdos, 
promover o bem-estar e resolver problemas. 



 
      

                                                                                                                                 
 

 
De forma mais analítica: 

01 Envolvimento profissional 
Esta área inclui:  

1) Comunicação organizacional — utilização de tecnologias digitais para melhorar a 
comunicação com aprendentes, pais e terceiros e contribuir para o desenvolvimento e 
melhoria das estratégias de comunicação organizacional 

2) Colaboração profissional — utilização de tecnologias digitais para colaborar com 
outros educadores, partilhar e trocar conhecimentos e experiências e colaborar para 
inovar práticas pedagógicas 

3) Prática reflexiva — reflexão individual e coletiva sobre a avaliação crítica e o 
desenvolvimento ativo da prática pedagógica digital própria e da prática pedagógica 
digital da nossa comunidade educativa 

4) Desenvolvimento profissional digital contínuo — utilização de fontes e recursos 
digitais para o desenvolvimento profissional contínuo 

02 Recursos digitais 
Os educadores são confrontados atualmente com uma riqueza de recursos educativos digitais que 
podem utilizar no ensino. Uma das competências-chave que qualquer educador precisa de 
desenvolver é a de se adaptar a esta variedade para identificar eficazmente os recursos que melhor se 
adaptam aos seus objetivos de aprendizagem, ao grupo de aprendentes e ao estilo de ensino, e 
estruturar a abundância de materiais, estabelecer ligações e modificar, acrescentar e desenvolver 
recursos digitais ele próprio para apoiar o ato de ensinar. Simultaneamente, tem de estar sensibilizado 
para a utilização e gestão responsável de conteúdos digitais. Deve respeitar as regras dos direitos de 
autor quando utiliza, modifica e partilha recursos, e proteger conteúdos e dados sensíveis, tais como 
provas digitais ou notas dos alunos.   



 
      

                                                                                                                                 
 

Esta área inclui:  
1) Selecionar recursos digitais — identificar, avaliar e selecionar recursos digitais para 

ensino e aprendizagem e considerar os objetivos específicos de aprendizagem, o 
contexto, a abordagem pedagógica e o grupo de aprendentes, e planear a sua utilização.  

2) Criar e modificar recursos digitais — modificar e aumentar recursos existentes com 
licença aberta e outros recursos onde isso é permitido. Criar ou cocriar novos recursos 
educativos digitais. Considerar os objetivos específicos de aprendizagem, o contexto, 
a abordagem pedagógica e o grupo de aprendentes ao conceber recursos digitais e 
planear a sua utilização.  

3) Gerir, proteger e partilhar recursos digitais — organização e disponibilização de 
conteúdos digitais aos alunos, pais e outros educadores, juntamente com a proteção 
eficaz de conteúdos digitais sensíveis. Trata-se de respeitar e aplicar corretamente as 
regras de privacidade e de direitos de autor, compreendendo a utilização e a criação de 
licenças abertas e de recursos educativos abertos, incluindo a devida atribuição da 
autoria.  

03 Ensinar e aprender 
Esta área inclui:  

1) Ensino — planeamento e implementação de dispositivos e recursos digitais no 
processo de ensino para aumentar a eficácia das intervenções pedagógicas. O ensino 
consiste também em gerir e organizar adequadamente estratégias de ensino digital e 
experimentar e/ou desenvolver novos formatos e métodos pedagógicos de instrução.  

2) Orientação — utilização de tecnologias e serviços digitais para melhorar a interação 
com os aprendentes, individual e coletivamente, dentro e fora da sessão. As tecnologias 
digitais são utilizadas para oferecer orientação e assistência de forma atempada e 
direcionada. Experimentar novas formas e formatos oferece orientação e apoio.  

3) Aprendizagem colaborativa — utilização de tecnologias digitais para fomentar e 
melhorar a colaboração dos aprendentes. Deve ser permitido aos alunos que utilizem 
as tecnologias digitais como parte de trabalhos colaborativos, como forma de melhorar 
a comunicação, a colaboração e a criação de conhecimento colaborativa.  

4) Aprendizagem autorregulada — utilização de tecnologias digitais para apoiar a 
aprendizagem autorregulada dos aprendentes, ou seja, para permitir que os aprendentes 
façam o planeamento, a monitorização e reflexão da sua própria aprendizagem, e que 
forneçam provas de progresso, partilhem conhecimentos e encontrem soluções 
criativas. 

04 Avaliação 
Esta área inclui:  

1) Estratégias de avaliação — utilização de tecnologias digitais para avaliação formativa 
e sumativa. A diversidade e a adequação dos formatos e abordagens de avaliação são 
melhoradas.  



 
      

                                                                                                                                 
 

2) Analisar provas — gerar, selecionar, analisar criticamente e interpretar provas digitais 
da atividade, desempenho e progresso do aprendente, a fim de enformar o ensino e a 
aprendizagem.  

3) Feedback e planeamento — utilização de tecnologias digitais para dar feedback 
direcionado e atempado aos alunos, adaptação de estratégias de ensino e a prestação 
de apoio direcionado com base nos dados gerados pelas tecnologias digitais utilizadas, 
capacitação dos aprendentes e dos pais para compreenderem os dados fornecidos pelas 
tecnologias digitais e respetiva utilização na tomada de decisões. 

05 Capacitar os aprendentes 
Esta área inclui:  

1) Acessibilidade e inclusão — assegurar o acesso a recursos e a atividades de 
aprendizagem a todos os alunos, incluindo os que têm necessidades especiais, analisar 
e responder às expectativas, capacidades, usos e conceitos errados dos aprendentes (a 
nível digital), bem como entraves contextuais, físicos ou cognitivos à utilização das 
tecnologias digitais.  

2) Diferenciação e personalização — utilização de tecnologias digitais para responder às 
diversas necessidades de aprendizagem dos aprendentes, permitindo-lhes que 
progridam a diferentes níveis e velocidades e que sigam percursos e objetivos de 
aprendizagem individuais.  

3) Envolver ativamente os aprendentes — utilizar tecnologias digitais para fomentar o 
envolvimento ativo e criativo dos aprendentes num tema. As tecnologias digitais, no 
âmbito das estratégias pedagógicas, são utilizadas para promover as competências 
transversais dos aprendentes, o raciocínio profundo e a expressão criativa. Aprender 
em contextos novos, do mundo real, que envolvam os aprendentes em atividades 
práticas, na investigação científica ou na resolução de problemas complexos, ou que, 
de outras formas, aumentem o envolvimento ativo dos aprendentes em temas 
complexos. 

06 Facilitar a competência digital dos aprendentes 
Esta área inclui:  

1) Informação e literacia dos media — incorporação de atividades de aprendizagem, 
trabalhos e avaliações que exijam que os aprendentes articulem as necessidades de 
informação, a informação e os recursos necessários em ambientes digitais, a 
organização, o processamento, a análise e a interpretação da informação, e a 
comparação e a avaliação crítica da credibilidade e fiabilidade da informação e das 
suas fontes.  

2) Comunicação e colaboração digitais — incorporação de atividades de aprendizagem, 
trabalhos e avaliações que exijam que os alunos utilizem as tecnologias digitais para a 
comunicação, colaboração e participação cívica de forma eficaz e responsável. 

3) Criação de conteúdo digital — incorporação de atividades de aprendizagem, 
trabalhos e avaliações que exijam que os aprendentes se expressem através de meios 
digitais e que modifiquem e criem conteúdos digitais em diferentes formatos. É 



 
      

                                                                                                                                 
 

ensinado aos aprendentes de que forma é que os direitos de autor e as licenças se 
aplicam aos conteúdos digitais, e como referenciar fontes e atribuir licenças.  

4) Utilização responsável — precauções necessárias para assegurar o bem-estar físico, 
psicológico e social dos aprendentes quando utilizam as tecnologias digitais. Os 
aprendentes são capacitados para gerir riscos e utilizar as tecnologias digitais de forma 
segura e responsável.  

5) Resolução de problemas digitais — incorporação de atividades de aprendizagem, 
trabalhos e avaliações que exijam que os aprendentes identifiquem e resolvam 
problemas técnicos ou transfiram conhecimentos tecnológicos de forma criativa para 
novas situações. 

 

COMPETÊNCIAS DIGCOMPEDU E SUAS LIGAÇÕES 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) 

O foco da Área de Envolvimento profissional é a competência digital dos educadores expressa na 
sua capacidade de utilizar as tecnologias digitais não só para melhorar o ensino, mas também nas 
interações profissionais com colegas, aprendentes, pais e outras partes interessadas, para o seu 
desenvolvimento profissional individual e para o bem coletivo e a inovação contínua na organização 
e na profissão docente.  

Os educadores são confrontados atualmente com uma riqueza de Recursos educativos digitais que 
podem utilizar no ensino. Uma das competências-chave que qualquer educador precisa de 
desenvolver é a de se adaptar a esta variedade para identificar eficazmente os recursos que melhor se 
adaptam aos seus objetivos de aprendizagem, ao grupo de aprendentes e ao estilo de ensino, e 
estruturar a abundância de materiais, estabelecer ligações e modificar, acrescentar e desenvolver 
recursos digitais ele próprio para apoiar o ato de ensinar. Simultaneamente, tem de estar sensibilizado 
para a utilização e gestão responsável de conteúdos digitais. Deve respeitar as regras dos direitos de 
autor quando utiliza, modifica e partilha recursos, e proteger conteúdos e dados sensíveis, tais como 
provas digitais ou notas dos alunos. 

As tecnologias digitais podem melhorar e aperfeiçoar as estratégias de Ensino e aprendizagem de 
muitas formas diferentes. No entanto, seja qual for a estratégia ou a abordagem pedagógica escolhida, 
a competência digital específica do educador reside na organização eficaz da utilização das 
tecnologias digitais nas diferentes fases e contextos do processo de aprendizagem. 

A Avaliação pode ser um facilitador ou um ponto de estrangulamento da inovação na educação. 
Quando integramos as tecnologias digitais na aprendizagem e no ensino, temos de considerar a forma 
como as tecnologias digitais podem melhorar as estratégias de avaliação existentes. Simultaneamente, 
o educador deve também pensar como podem ser utilizadas para criar ou facilitar abordagens 
inovadoras de avaliação. Os educadores digitalmente competentes devem ser capazes de utilizar 
tecnologias digitais na avaliação com estes dois objetivos em mente. Para além disso, a utilização de 
tecnologias digitais na educação, seja para fins de avaliação, aprendizagem, administrativos ou 
outros, disponibiliza uma vasta gama de dados sobre o comportamento de aprendizagem de cada 



 
      

                                                                                                                                 
 

aprendente. A análise e a interpretação destes dados e a sua utilização para ajudar a tomar decisões é 
cada vez mais importante, sendo complementada pela análise de provas convencionais sobre o 
comportamento dos aprendentes. Ao mesmo tempo, as tecnologias digitais podem contribuir para 
monitorizar diretamente o progresso dos aprendentes, facilitando o feedback e permitindo que os 
educadores avaliem e adaptem as suas estratégias de ensino. 

Um dos principais pontos fortes das tecnologias digitais na educação é o seu potencial para apoiar 
estratégias pedagógicas centradas no aprendente e aumentar o envolvimento ativo dos aprendentes 
no processo de aprendizagem e a sua apropriação do mesmo. Assim, as tecnologias digitais podem 
ser utilizadas para facilitar o envolvimento ativo dos aprendentes, por exemplo, quando exploram um 
tópico, experimentam diferentes opções ou soluções, compreendem as ligações, encontram soluções 
criativas ou criam um artefacto e refletem sobre ele. As tecnologias digitais podem ainda contribuir 
para apoiar a diferenciação na sala de aula e a educação personalizada, oferecendo atividades de 
aprendizagem adaptadas ao nível de competência, interesses e necessidades de aprendizagem de cada 
aprendente. Contudo, ao mesmo tempo, deve ter-se o cuidado de não exacerbar as desigualdades 
existentes (por exemplo, no acesso às tecnologias ou às competências digitais) e de garantir a 
acessibilidade a todos os aprendentes, incluindo aqueles com necessidades educativas especiais. 

A competência digital é uma das competências transversais que os educadores têm de incutir nos 
alunos. Apesar de o fomento de outras competências transversais ser apenas parte da competência 
digital dos educadores, na medida em que as tecnologias digitais são utilizadas para o fazer, a 
capacidade de facilitar a competência digital dos aprendentes é parte integrante da competência 
digital dos educadores. Devido a isso, esta capacidade merece uma área dedicada no quadro 
DigCompEdu. A competência digital dos aprendentes está integrada no Quadro Europeu de 
Competência Digital para os Cidadãos (DigComp). Assim, a área DigCompEdu segue a mesma lógica 
e detalha cinco competências alinhadas em conteúdo e descrição com o DigComp. Os títulos, 
contudo, foram adaptados para dar ênfase à dimensão e ao foco pedagógicos neste quadro. 

Os educadores são fortemente encorajados a utilizar o quadro DigCompEdu como uma ferramenta 
no seu trabalho, e o quadro tem muitas partes que podem ser ajustadas e utilizadas com os aprendentes 
para identificar o seu nível cognitivo e o seu nível de conhecimentos. Os descritores de Recém-
chegado (A1) a Pioneiro (C2) podem motivar e ajudar os educadores a avaliar as suas realizações e o 
seu progresso. 

É sabido que a competência digital dos educadores ultrapassa a utilização concreta das tecnologias 
digitais no âmbito do ensino e da aprendizagem. Os educadores digitalmente competentes devem 
também considerar o ambiente geral onde estão integrados os encontros de ensino e aprendizagem. 
Por conseguinte, faz parte da competência digital dos educadores permitir que os alunos participem 
ativamente na vida e no trabalho numa era digital. Faz também parte da sua competência colher os 
benefícios das tecnologias digitais para melhorar a prática pedagógica e as estratégias 
organizacionais. 

"É amplamente aceite que a taxonomia que se segue explica bem as fases cognitivas subsequentes 
em qualquer progresso de aprendizagem, desde "Recordar" e "Compreender", até "Aplicar" e 



 
      

                                                                                                                                 
 

"Analisar" e, finalmente, "Avaliar" e "Criar".”14  Tomando isso como adquirido, nota-se que os 
educadores Recém-chegado (A1) e Explorador (A2) no DigCompEdu compilam novas informações 
e conhecimentos e desenvolvem práticas digitais iniciais; em seguida, os educadores Integrador (B1) 
e Especialista (B2) implementam e refletem sobre as suas práticas digitais e tentam alargá-las; nas 
últimas fases, os educadores Líder (C1) e Pioneiro (C2) transmitem os seus conhecimentos, analisam 
os conhecimentos existentes e desenvolvem novas práticas e/ou políticas. 

 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

 

3.ª PARTE 

 
14 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 



 
      

                                                                                                                                 
 

MELHORES PRÁTICAS 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

ITÁLIA 
Nome da 
iniciativa/programa/curso  Programa EYP — Employable Young People  

DESCRIÇÃO CURTA 
(100 palavras no máximo) 
— de que se trata?  

O PROGRAMA EYP oferece uma forma de envolver jovens 
desfavorecidos em atividades que visam o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional.  

O programa está dividido em 4 fases destinadas a ajudar as organizações e 
as associações de juventude que trabalham com o grupo-alvo a obter um 
apoio mais estruturado das partes interessadas. Isso irá assegurar os 
recursos necessários para executar as atividades com os jovens 
participantes.  

Além disso, ao ganhar o apoio das empresas locais, o programa oferece 
aos jovens uma melhor oportunidade de entrarem em contacto com 
potenciais empregadores.  

Prestador  AREGAI 
Patrocínio  ERASMUS PLUS Strategic Partnerships for youth 

2015-3-UK01-KA205-023003) 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens e adolescentes  

Desempregados  

Jovens NEET e socialmente desfavorecidos   

Comunidade local/rede de organizações  
Descrição completa  O programa EYP é um quadro geral de ações orientadas para a 

juventude. O objetivo do programa é apoiar a comunidade na procura de 
novas formas de inclusão de jovens desfavorecidos no mercado de 
trabalho procurando o apoio das partes interessadas.  

O programa EYP oferece aos jovens participantes uma forma concreta de 
entrar em contacto com situações de trabalho e de ter uma melhor ideia de 
como operam e trabalham as organizações estruturadas e formalmente 
definidas. Esta oportunidade pode ser um passo enorme para os NEET que 
não estão envolvidos no mercado de trabalho há muito tempo ou que não 
tenham nenhuma experiência de trabalho.  

O programa está dividido por fases. Cada fase tem um conjunto de 
cursos/áreas de formação para os jovens aprenderem novas competências. 
Atualmente, o programa oferece 3 áreas destinadas a:  

ü Melhorar a motivação e a autoestima  

ü Aperfeiçoar as competências transversais e as competências de 
empregabilidade  

ü Alargar a visão da cidadania ativa dos destinatários  

ü Fomentando o interesse pela participação no processo democrático  



 
      

                                                                                                                                 
 

ü Aumentar a sensibilização e o sentido de responsabilidade  

O benefício para a associação e para as organizações que utilizam o 
programa pode ser resumido assim:  

ü Aumento da disponibilidade de pessoal profissional  

ü Início de um processo de melhoria colaborativo e sustentável a nível 
local  

ü Facilitar a inclusão e a participação social dos NEET na sociedade e 
no mercado de trabalho  

ü Avaliar a capacidade dos agentes económicos locais para absorver os 
jovens recém-formados  

ü Aumentar a sensibilização para as questões do desemprego entre os 
jovens  

ü Aperfeiçoar a empregabilidade e as competências pessoais dos jovens    

Como resultado, a comunidade terá:  

ü Melhor compreensão dos problemas locais  

ü Maior sensibilização sobre como responder às questões locais, 
especialmente às que estão relacionadas com a juventude   

ü Maior eficácia para encontrar emprego adequado  

ü Transição escola-trabalho mais eficiente  

ü Aumento da coesão local e interesse partilhado pela melhoria  

O envolvimento da comunidade, dos empregadores locais e do sector 
económico é uma componente essencial do PROGRAMA EYP. Ao 
envolver o sector privado no processo e ao assegurar a sua participação e 
empenho, os promotores do programa EYP têm mais probabilidades de 
produzir efeitos positivos e duradouros nos participantes e na comunidade. 
Em termos geral, se houver uma intenção real de criar novos postos de 
trabalho ou possibilidades de emprego, a comunidade tem de construir 
melhores ligações a nível local e aumentar a sua aceitação dos jovens. 

Duração 1 a 2 meses 

A duração total depende também da duração de cada área/curso e da 
respetiva frequência.  

O programa pode ser adaptado às necessidades do grupo-alvo, aos recursos 
disponíveis e ao tempo disponível dos organizadores.  

Modalidade de 
utilização/execução:  A maioria das atividades é organizada por uma equipa de educadores com 

diferentes especialidades ligadas à especialidade dos organizadores, às 
necessidades dos participantes e às necessidades do mercado de trabalho.  

A organização do programa é melhor quando é feita numa modalidade 
"cara a cara" para favorecer a interação social entre os participantes e a 
observação visual pelos educadores e, mais importante ainda, para permitir 
que os participantes entrem em contacto com as PME e os potenciais 
empregadores.  

Ferramentas  1 GUIA com a descrição do programa  



 
      

                                                                                                                                 
 

1 MANUAL para aumentar as competências dos educadores  
Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Os cursos apresentados no guia podem exigir um computador e um 
projetor para mostrar as apresentações e oferecer um apoio visual às 
atividades.  

Dependendo do tipo de cursos que os organizadores estão a planear, as 
ferramentas podem ser diferentes, desde configurações de "baixa 
tecnologia" a "alta tecnologia".   

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

Competências de planeamento/gestão para ONG 

Trabalho em rede com a comunidade  

Envolvimento e capacitação de jovens  

Avaliação e desenvolvimento de competências, ensino 

Técnicas de educação não formal  

Conhecimentos sobre o tópico dos cursos que pretende ministrar  
Justificação das melhores 
práticas As instruções dadas no manual de metodologia devem ser adaptadas e 

integradas nas práticas das organizações. A metodologia pode ser adaptada 
às diferentes redes e com base na especialização, necessidades e recursos 
dos membros. Para além disso, e mais importante, pode ser adaptada às 
necessidades do grupo-alvo e às competências que têm de ser 
desenvolvidas para satisfazer as necessidades da comunidade ou as 
necessidades do mercado de trabalho.  

 
Custos de 
implementação/replicação  Os documentos podem ser descarregados gratuitamente  

Custo do pessoal interno para iniciar o programa  

Depois, financiamento segundo a duração e leque de atividades  
Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/ 

http://www.eypprogram.com 
 

Nome da 
iniciativa/programa/curso  

SGAG  
Skill Generator Assessment Game  

DESCRIÇÃO CURTA  Curso online de competências transversais para alunos do ensino 
profissional.   

Prestador  AREGAI 
Patrocínio  ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 

E2015-1-CZ01-KA202-013948  
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Alunos do ensino profissional  
Jovens desempregados  
Escolas secundárias/escolas profissionais  

Descrição completa O SGAG oferece às escolas e organizações de juventude uma forma de 
aumentar as competências transversais dos jovens.  
Os produtos do SGAG foram preparados para oferecer um apoio concreto 
a professores e educadores, mas também a técnicos de juventude e 
formadores de empresas, tutores, mentores e qualquer outro profissional da 



 
      

                                                                                                                                 
 

educação que dê apoio a jovens dos 13 aos 19 anos de idade no seu 
desenvolvimento pessoal. 
 
O projeto oferece 4 ferramentas:  

ü O Manual do Professor oferece uma descrição geral das 25 
competências transversais descritas no curso eletrónico e testadas no 
jogo. Ilustra também os benefícios da formação em competências 
transversais, e a sua relevância em termos da vida quotidiana ou do 
trabalho. 

ü O curso eletrónico SGAG é um curso digital modular, pronto a ser 
utilizado como apoio de atividades na aula pelo professor ou utilizado 
para o estudo individual dos alunos. 

ü O jogo SGAG é um espaço virtual onde os alunos podem testar e 
experimentar competências transversais. O formato de jogo foi 
selecionado para oferecer aos jovens uma experiência mais envolvente. 

ü A avaliação está incorporada no jogo; funciona como um sistema de 
pontuação e oferece feedback simples com base nos pontos obtidos 
durante a simulação. 

O curso pode ser ministrado por qualquer organização interessada em 
aumentar as competências transversais dos jovens utilizando 
conteúdos/ferramentas digitais.  
 
Objetivo global  

ü Ajudar os alunos a aperfeiçoar e a melhorar as suas capacidades de 
empregabilidade para que possam estar mais adaptados aos seus 
futuros empregos e à sociedade. 

ü Aumentar a capacidade de comunicar eficazmente com colegas de 
trabalho, empregadores, alunos e pais e com os seus próprios familiares 
e amigos. 

ü Ganhar a capacidade de reconhecer sintomas de stress em si próprio e 
nas pessoas à sua volta. 

 
BENEFÍCIOS para os profissionais da educação  

ü Possibilidade de ter materiais prontos a usar que podem ser utilizados 
como um curso completo ou associados a outras atividades de aula, 
focando uma competência de cada vez. 

ü Adquirir novas competências na preparação para dar apoio aos alunos 

ü Melhoria de competências para utilizar materiais novos e diferentes, o 
que os mantém motivados e atualizados  

ü Conhecer melhor as competências selecionadas e como estas estão 
ligadas à vida quotidiana, a ações e ao trabalho 

Duração O curso tem uma duração entre 5 e 10 horas e pode ser dividido em 
aulas/unidades mais pequenas, dependendo do tempo e dos recursos 
disponíveis.  



 
      

                                                                                                                                 
 

Modalidade de 
utilização/execução 

Os professores e os alunos, em grupo ou sozinhos, podem escolher a 
abordagem que melhor se adapta às suas necessidades. De facto, a 
organização modular dos tópicos (em diferentes lições no curso eletrónico 
e nos níveis do jogo), facilita a divisão dos conteúdos e a utilização apenas 
daquilo que consideram mais relevante naquele momento.  
O curso e o jogo podem ser utilizados de duas maneiras:  
1. O professor pode: 

a) Utilizar o curso eletrónico como apoio visual, enquanto os 
conteúdos são explicados oralmente ao grupo.  

b) Apresentar e destacar um tópico, e os alunos leem os conteúdos 
individualmente (na aula ou nos tempos livres). 

2. Um jovem pode inscrever-se no curso eletrónico e no jogo, e seguir os 
recursos por si, tal como descrito anteriormente. Em qualquer caso, a 
pessoa deve jogar o jogo sozinha, pois o sistema de pontuação permite 
uma avaliação dos conhecimentos adquiridos. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

Manual do professor  
Curso online  
Jogo online  

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Computador ou tablet para acompanhar o curso e o jogo  
Projetor, se o curso for ministrado na sala de aula.  
O curso pode ser ministrado "via zoom" e os jovens podem jogar o jogo 
individualmente  

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

Conhecimentos de competências transversais, como desenvolvê-las e 
como avaliá-las  
Competências de TIC — básicas  
 

Justificação das melhores 
práticas 

MANUAL DO PROFESSOR: bom ponto de partida para ficar a saber 
quais são as competências transversais e como desenvolvê-las. Pode ser 
aumentado e enriquecido com as listas de competências promovidas pelas 
diretrizes nacionais dos parceiros sobre o mesmo tema. Pode ser utilizado 
como diretriz para descrever as COMPETÊNCIAS DIGITAIS que devem 
ser desenvolvidas pelo projeto.  
 
O CURSO e o JOGO podem ser utilizados e ADAPTADOS para uso 
local. A ADAPTAÇÃO pode ser feita na formação, para que possamos 
produzir as VERSÕES NACIONAIS dos cursos com adaptação 
cultural/linguística. 

Custos de 
implementação/replicação  

Custo do educador e de computadores para cada participante (talvez 
funcione em smartphones).  

Fonte de informação  
(ligação da fonte, se 
possível) 

https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/ 
 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

VIETNAME 
Nome da 
iniciativa/programa/curso    Gamification 

DESCRIÇÃO CURTA 
(100 palavras no máximo) 
— de que se trata?  

O principal objetivo do projeto é promover a gamificação digital como 
ferramenta nova e inovadora no envolvimento dos jovens em vários 
tópicos — democracia, desemprego, envolvimento cívico, direitos 
humanos, empreendedorismo jovem, educação ambiental, 
responsabilidade social e participação ativa em atividades comunitárias 
entre os líderes de juventude e técnicos de juventude. 

Prestador  Youth Employment and Society Development YESD 
Patrocínio  União Europeia 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

- Técnicos de juventude, líderes de juventude 

- Educadores 

Descrição completa  A gamificação como instrumento para o envolvimento cívico dos jovens é 
um elemento inovador, uma vez que a gamificação não é frequentemente 
utilizada no sector do envolvimento cívico dos jovens. A gamificação pode 
ser utilizada para tornar a motivação mais apelativa e envolver muitos 
públicos diferentes em muitas atividades diferentes e testar e estimular o 
envolvimento dos jovens em diferentes grupos e contextos culturais, 
etários, geográficos e temáticos. 
 
No quadro do programa, a gamificação oferece a oportunidade de tornar 
mais atraentes a motivação, os interesses e as ações num modelo de 
envolvimento digital e redimensioná-lo a um custo muito inferior ao de um 
modelo de envolvimento físico semelhante. Este aspeto deve ser 
considerado também como um elemento inovador do projeto, no sentido 
de que o envolvimento dos jovens através dos métodos de gamificação terá 
custos muito mais baixos em comparação com os métodos tradicionais 
físicos. 
  
 
O principal objetivo do projeto é promover a gamificação digital como 
ferramenta nova e inovadora no envolvimento dos jovens em vários 
tópicos — democracia, desemprego, envolvimento cívico, direitos 
humanos, empreendedorismo jovem, educação ambiental, 
responsabilidade social e participação ativa em atividades comunitárias 
entre os líderes de juventude e técnicos de juventude. Prevemos que a 
combinação da experiência do parceiro europeu na utilização da 
gamificação digital e da experiência das ONG de juventude no 
envolvimento de jovens em diferentes regiões, bem como a experiência no 
setor da educação, pode contribuir para o desenvolvimento de um manual, 
curso de formação, currículo e ferramenta de gamificação valiosos e 
universais para todas as regiões. Prevemos que o projeto irá contribuir para 
um maior envolvimento dos jovens nas regiões dos parceiros, graças às 
possibilidades oferecidas pelo projeto e à utilização de tecnologias. 
O projeto tem como objetivo: 



 
      

                                                                                                                                 
 

1) Facilitar o envolvimento dos jovens nos países europeus, asiáticos e da 
América Latina através de formação online em vídeo, do manual e do jogo 
online didático interativo multiníveis adaptado; 
2) Promover a cooperação entre organizações de juventude e organizações 
nos domínios da educação e formação e as partes interessadas; 
3) Promover novas formas de trabalho com jovens, utilização de 
aprendizagem aberta e flexível, recursos educativos abertos (REA) e uma 
melhor exploração do potencial das TIC; 
4) Incentivar e educar as organizações de juventude para que utilizem e 
criem novas ferramentas para a participação dos jovens recorrendo a novas 
tecnologias; 

Duração O projeto tem a duração de 1 ano, com diferentes atividades para ensinar e 
envolver os técnicos de juventude, funcionários e educadores. 

Modalidade de 
utilização/execução 

A maior parte das atividades são organizadas por uma equipa de 
educadores e técnicos de juventude, com reuniões e interações presenciais 
para apresentar os métodos, envolver diretamente os aprendentes no 
processo e obter feedback imediato sobre a forma de os melhorar. 
 
Os aprendentes podem aplicar mais tarde os métodos de ensino e os 
elementos de gamificação ao seu trabalho diário para melhor a eficiência. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

1 GUIA com a descrição do programa   
1 MANUAL para aumentar as competências dos educadores   

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

• Computadores 
• Projetores 
• Tablets  

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

• Gamificação 
• Competências de facilitação e planeamento  
• Competências de ensino e execução 
• Trabalho em rede com a comunidade   
• Envolvimento e capacitação de jovens   
• Técnicas de educação não formal   

Justificação das melhores 
práticas Aplicar elementos de gamificação à formação para a tornar mais 

interessante.  

Custos de 
implementação/replicação  

• Os materiais do curso estão disponíveis no site público. 
• Custos de pessoal para implementação do programa 
• Custos de alguns materiais de formação 
• Custos do equipamento técnico necessário para a formação 

Fonte de informação 
(ligação da iniciativa)  

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso  

Ensinar competências digitais à comunidade local 

DESCRIÇÃO CURTA Uma série de workshops para guias locais, proprietários de alojamentos 
locais e jovens da província de Ha Giang sobre como utilizar ferramentas e 
dispositivos digitais. 

Prestador  YESD 
Patrocínio  YESD e doadores. 
Grupos-alvo • Jovens locais 



 
      

                                                                                                                                 
 

Quem são os beneficiários 
das atividades  

• Guias locais 
• Proprietários de alojamentos locais 

Descrição completa O projeto “Ensinar competências digitais à comunidade local” está 
integrado num projeto de reforço de capacidades planeado e implantado 
pela YESD. O projeto decorre na província de Ha Giang, no norte do 
Vietname, com a participação dos locais, desde jovens a pessoas de meia-
idade.  
Estando consciente de que a população das zonas montanhosas tem um 
acesso muito limitado à tecnologia e uma baixa literacia tecnológica, num 
momento em que é extremamente importante promover os seus negócios 
no turismo, a YESD angariou patrocinadores e organizou a formação 
dessas pessoas para ensinar a utilizar ferramentas e dispositivos básicos. 
O projeto tem como objetivo: 

• Reforçar as capacidades da população local em termos de 
competência digital 

• Melhorar a subsistência da comunidade local tirando partido da 
tecnologia 

• Ligar a comunidade local como um todo no ciberespaço. 
O programa tem uma série de workshops facilitados por diferentes 
formadores centrados nos seguintes tópicos: 

• Como utilizar o computador e aplicações informáticas básicas no 
trabalho diário, tais como: Gmail, Drive, Word, PowerPoint, 
Excel... 

• Como utilizar diferentes plataformas para promover o turismo: 
Tripadvisor, críticas no Google, Booking, Agoda, Airbnb... 

No final do curso, os participantes conseguem utilizar o computador e a 
aplicação informática sem problemas e podem fazer o registo das suas 
contas pessoais em diferentes plataformas para seu uso pessoal e 
empresarial. 

 
Duração 1 mês 
Modalidade de 
utilização/execução 

• Formação em grupo com sessões privadas para orientar os 
participantes 

• Trabalhos online para treinar as ferramentas que são ensinadas 
Ferramentas/materiais 
oferecidos  

• Apresentação de PowerPoint 
• Vídeos 
• Manuais  

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

• Computadores 
• Ipad 
• Projetores 

Área de conhecimento 
para implementação  

• Competências digitais 
• Competências de facilitação e planeamento  
• Competências de ensino e execução 
• Trabalho em rede com a comunidade   
• Técnicas de educação não formal   

Justificação das melhores 
práticas 

Uma vez que a população local tem uma capacidade limitada de 
compreensão, é mais eficaz dividir as sessões em sessões mais curtas e 
acrescentar sessões privadas para orientar pessoalmente o aprendente.  
 



 
      

                                                                                                                                 
 

Para tornar realidade aquilo que foi aprendido, é muito importante praticar. 
Assim, são necessários muitos trabalhos de casa. 

Custos de 
implementação/replicação  

• Os materiais do curso estão disponíveis no site público. 
• Custos de pessoal para implementação do programa 
• Custos de alguns materiais de formação 
• Custos do equipamento técnico necessário para a formação 

Fonte de informação  
(ligação da fonte, se 
possível) 

 

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso    Join the club, go for the future 

DESCRIÇÃO CURTA Uma plataforma online para dotar os jovens de conhecimentos de 
empreendedorismo social.  

E uma série de formações para formar mentores digitais na criação dos 
cursos online, tirando partido do mundo digital para adicionar elementos 
ao curso online para o tornar interessante e facilitar a sua execução. 

Além disso, está a ser apresentada uma variedade de ferramentas aos 
potenciais mentores digitais para os ajudar a utilizar a tecnologia. Entre 
outras, são usadas as seguintes ferramentas: H5, edição de vídeo... 

Prestador  YESD e parceiros 
Patrocínio  União Europeia 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

• Empreendedores sociais 
• Assistentes sociais e líderes 

Descrição completa  Atualmente, o empreendedorismo social tem sido reconhecido como um 
meio eficaz para criar novos empregos, melhorar o nível de vida e 
encorajar a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões a 
todos os níveis. Pode também contribuir para a integração de estratos 
marginais e precários da população, para a criação de riqueza e para o 
reinvestimento ou realização de novos investimentos em vários países do 
mundo. Para melhorar o empreendedorismo social nos nossos países, seria 
absolutamente necessário fornecer aos jovens que sonham em tornar-se 
empreendedores sociais competências adequadas e contactos, e uma 
vontade de lançar empreendedores sociais que corresponda ao perfil dos 
jovens e às necessidades do seu meio. Neste contexto, queremos organizar 
um projeto a longo prazo para favorecer o intercâmbio de experiências e o 
desenvolvimento das competências dos técnicos de juventude e 
formadores, de modo que estes possam conceber métodos educativos 
inovadores sobre o empreendedorismo social e agir como multiplicadores 
que ajudarão este tipo de empreendedorismo a espalhar-se entre os jovens 
nos seus países e noutros locais. 

Os objetivos básicos do nosso projeto são: 
• Permitir que um grupo de técnicos de juventude e funcionários 

troquem e adquiram conhecimentos, aptidões e competências sobre 
métodos inovadores de educação não formal de jovens para o 
empreendedorismo social, trabalho em rede, formação, apoio e 



 
      

                                                                                                                                 
 

coaching online e o desenvolvimento das suas capacidades de 
utilização de métodos modernos de aprendizagem relacionados com 
a educação não formal de jovens e o empreendedorismo social 
baseados na tecnologia virtual, a fim de modernizar os seus métodos 
de trabalho e otimizar o seu papel de apoio em proveito de jovens 
de diferentes origens e capacidades que desejem aprender e investir 
no empreendedorismo social. 

• Promover a adoção de práticas inovadoras na educação para o 
empreendedorismo social através do desenvolvimento da 
aprendizagem personalizada e colaborativa e de abordagens em 
rede através do uso estratégico das TIC e de recursos educativos 
abertos. 

Os elementos do projeto incluem: 
• Criar um clube virtual de jovens que promova o empreendedorismo 

social e tenha como objetivo oferecer uma formação dinâmica à 
distância sobre o tema, e que satisfaça as necessidades dos jovens 
com um apoio personalizado e sustentável. 

• Melhorar a participação na aprendizagem e reforçar a ligação entre 
a educação não formal e a empregabilidade através do 
desenvolvimento de uma ferramenta de formação inovadora, 
sustentável e metódica para assistência e serviço. 

• Formar uma nova geração de mentores digitais/criadores de cursos 
que seja capaz de: 

ü prestar o apoio adequado aos membros do nosso clube virtual. 

ü atualizar o clube para que responda às necessidades em 
mudança dos seus membros. 

Duração   2 anos 
Modalidade de 
utilização/execução 

• Formação online 
• Formação offline 
• Revisão por pares e feedback 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

• Manual sobre o tema do empreendedorismo social 
• Apresentação de PowerPoint 
• Vídeos  

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

• Computadores 
• Ipad 
• Projetores 

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

• Competências digitais 
• Conhecimentos de empreendedorismo social 
• Desenvolvimento comunitário 
• Gestão de projetos 
• Competências de facilitação e planeamento  
• Competências de ensino e execução 
• Trabalho em rede com a comunidade   
• Técnicas de educação não formal 

Justificação das melhores 
práticas   

• Integrar diferentes ferramentas digitais no curso para aumentar a 
concentração dos aprendentes. 

• Sessões interativas para envolver os aprendentes. 



 
      

                                                                                                                                 
 

Custos de 
implementação/replicação  

• Os materiais do curso estão disponíveis no site público. 
• Custos de pessoal para implementação do programa 
• Custos de alguns materiais de formação 
• Custos do equipamento técnico necessário para a formação 

Fonte de informação 
(ligação da iniciativa)  



 
      

                                                                                                                                 
 

ZIMBABUÉ 
Nome da 
iniciativa/programa/curso    STUDSYS OFFLINE DIGITAL LEARNING SYSTEM (SODLS) 

DESCRIÇÃO CURTA O SODLS é um projeto de sistema de aprendizagem digital destinado a dar 
acesso à aprendizagem digital aos jovens vulneráveis de zonas rurais e 
pequenas localidades com acesso limitado ou sem acesso à aprendizagem 
online na internet.  

Prestador  Gotronics Africa 
Patrocínio  Parceria PARENT/Gotronics Africa/Escola 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens de escolas em zonas rurais e pequenas localidades 

Descrição completa  O STUDSYS OFFLINE DIGITAL LEARNING SYSTEM é um sistema 
de software de aprendizagem interativo digital que fornece materiais 
educativos baseados no currículo escolar, sem qualquer acesso à internet. 
O sistema é disponibilizado a todas as crianças por uma taxa subsidiada de 
3 USD por período letivo. Os estudantes mais vulneráveis, como os órfãos, 
utilizam o sistema gratuitamente. O sistema é instalado em smartphones, 
tablets e computadores. O projeto visa fornecer gratuitamente o hardware 
necessário para instalação do sistema a todas as crianças vulneráveis, de 
modo que todas as crianças tenham acesso à educação mesmo nos 
períodos de confinamento, quando a aprendizagem física na sala de aula 
sofre restrições. 

Duração Não se aplica  
Modalidade de 
utilização/execução  O sistema é instalado em smartphones, tablets ou computadores, e os 

estudantes aprendem individualmente, em grupo ou na sala de aula, 
orientados pelo professor ou pelos pais. Como sistema de aprendizagem 
digital interativo, permite que os alunos também aprendam por si na sala 
de aula ou em casa. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  Sistema de aprendizagem digital offline de currículos escolares 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Smartphones, tablets e computadores  

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

• Conhecimento do currículo da escola  
• Competências digitais 
• Competências de planeamento/gestão 
• Trabalho em rede com a comunidade  
• Envolvimento e capacitação de jovens  
• Avaliação e desenvolvimento de competências, ensino 
• Técnicas de educação não formal  

Justificação das melhores 
práticas 

• Parceria de implementação baseada na comunidade  
• Materiais do programa relevantes, desenvolvidos com base nos 

grupos-alvo. 



 
      

                                                                                                                                 
 

Custos de 
implementação/replicação  Os custos de implementação estão disponíveis no site da entidade que 

desenvolveu o sistema  
Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) GOTRONICS AFRICA intellectual outputs  

www.gotronicsafrica.co.zw 
 

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso  

Don’t Stop Learning 

DESCRIÇÃO CURTA Embora a pandemia tenha tido um impacto negativo na maioria dos alunos 
em todo o país, a maioria dos alunos nas comunidades de baixos 
rendimentos têm acesso limitado a alternativas de aprendizagem. Os 
leitores de MP3 são uma iniciativa de baixa tecnologia que visa colmatar o 
fosso digital que existe entre alunos marginalizados e alunos em áreas que 
têm mais ou melhores recursos. O leitor de MP3 contém um cartão SD 
carregado com conteúdos rápidos que o aluno pode utilizar em casa, se não 
puder frequentar fisicamente a escola. O conteúdo é feito à medida de cada 
grupo específico de aprendentes e pode ser atualizado conforme 
necessário.  

Prestador  Teach For Zimbabwe 
Patrocínio  Teach For All 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Alunos marginalizados do distrito de Chiredzi (província de Masvingo) e 
do distrito de Mutoko (província de Mashonaland East) 

Descrição completa 
 

O leitor de MP3 é um dispositivo portátil utilizado para ouvir ficheiros de 
áudio. Para que possa ser reproduzido no leitor de MP3, o ficheiro de 
áudio tem de estar no formato MP3. O conjunto do leitor de MP3 é 
composto por auriculares, cartão de memória e cabo de carregamento, e o 
custo começa nos 10 dólares. Os leitores de MP3 têm cartões de memória 
de 4 GB que têm capacidade para cerca de 400 horas de gravação de voz. 
Ou seja, 800 lições de 30 minutos. Tendo em conta que, entre as 8h e as 
13h, uma criança na escola tem uma média de 10 períodos de 30 minutos, 
isso significa que um único cartão de memória de 4 GB pode armazenar 
dados suficientes para 80 dias letivos! Isto é mais do que o número de dias 
letivos no Zimbabué, que se situa em média entre 62 e 68 dias. Os alunos 
podem carregar os MP3 usando eletricidade ou energia solar. O conteúdo 
de aprendizagem rápida será carregado em leitores de MP3, que são 
aparelhos de áudio de baixa tecnologia que o aprendente utilizará fora da 
sala de aula para aprendizagem contínua da matéria em que estiver mais 
atrasado, conforme identificado pelo professor da disciplina. O professor 
grava a lição utilizando um gravador de voz e transfere a aula para o 
computador. Em seguida, o professor carrega a lição no leitor de MP3 do 
aluno utilizando um leitor de cartões de memória. O aluno liga os 
auriculares e ouve as lições onde quer que esteja. A bateria recarregável 
facilita a manutenção do leitor. Uma das principais vantagens da utilização 
deste dispositivo de baixa tecnologia é que o aluno pode aprender em 
qualquer altura e em qualquer lugar. Pode aprender ao fazer as tarefas 
domésticas, ao ir para a escola, ao apascentar o gado ou até durante o 
intervalo. O aluno controla a lição, uma vez que pode começar ou 
interromper a lição sempre que desejar. Isto significa que o aluno pode 



 
      

                                                                                                                                 
 

simplesmente parar a reprodução, quando perceber que já não está 
concentrado, e retomá-la mais tarde. Não requer a utilização da internet em 
nenhuma fase e são fornecidos auriculares, que servem para limitar a 
interferência de ruídos. O dispositivo tem uma bateria recarregável, não 
tendo assim qualquer custo adicional para o aluno em termos de 
manutenção. A voz do professor no dispositivo pode ser divertida para os 
alunos. O formato de áudio MP3 não ocupa muito espaço. Isto significa 
que um cartão de memória de 4 GB pode gravar em média 300-400 horas. 
O dispositivo é relativamente barato. Em casa, todos os outros membros da 
família podem também ouvir as gravações. Isto permite o seu 
envolvimento nos processos de aprendizagem da criança. 

Duração Este programa tem financiamento para 18 meses, mas pode continuar 
durante o tempo que for necessário. 

Modalidade de 
utilização/execução 

O professor faz a gravação e dá o leitor de MP3 com o cartão ao aluno. O 
aluno ouve a gravação quando quiser, quando não estiver na escola. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

Leitor de MP3, com cartão SD carregado com conteúdo educativo, e 
auscultadores 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Computadores portáteis e gravadores 

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

• Competência na disciplina específica 
• Conhecimento do currículo 
• Conhecimento de atrasos na aprendizagem 
• Competências de gravação de voz e  
• competências básicas de TIC para conseguir gerir os dispositivos 

durante a gravação e transferência de conteúdos. 
Justificação das melhores 
práticas 
 

• Desenvolvimento de conteúdos 
• Exatidão da informação gravada 
• Integração dos pais na aprendizagem dos filhos 
• Capacitação do educador na utilização da tecnologia 

Custos de 
implementação/replicação  

Os custos dependem largamente da cobertura e da amplitude; em média, a 
participação de cada aluno no programa durante 18 meses custa cerca de 
80 USD. 

Fonte de informação  O conteúdo do leitor de MP3 pode ser alterado e adaptado para se adaptar 
a diferentes contextos, níveis e requisitos. O conteúdo pode ser adaptado a 
diferentes idiomas e a diferentes graus e ambientes. Este gadget barato e 
de baixa tecnologia, o MP3, é fácil de usar, manter e transportar, e cada 
professor terá a responsabilidade de carregar o respetivo conteúdo. Pais, 
alunos e professores serão ensinados a fazer a manutenção destes 
dispositivos para que possam durar muito tempo e não sejam utilizados 
para o fim errado. Consulte a ligação abaixo para ter acesso a um vídeo da 
inovação do leitor MP3. 
https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_o
vh/view?usp=sharing 
 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

NEPAL 
Nome da 

iniciativa/programa/curso  

"YES Club-Youth Entrepreneurs Social Club"  

DESCRIÇÃO CURTA   O programa é iniciado pela TOIT com uma das organizações parceiras 

gregas, a “Solidarity Tracks”. O programa desenvolveu uma plataforma 

de e-learning para jovens através do E-club.eu, na qual estiveram 

envolvidos 8 parceiros de diferentes continentes (Vietname, Nepal, Índia, 

França, Grécia, Roménia, Argentina e Espanha).  

Tem como objetivo divulgar o conhecimento e as boas práticas do 

empreendedorismo entre os jovens nos seus países. Os participantes 

interessados podem facilmente ter acesso a esta plataforma.  

Realiza cursos de formação para melhorar os conteúdos e serviços do 

clube, a fim de dar resposta às necessidades progressivas dos beneficiários.  

Prestador  TOIT em coordenação com a Solidarity Tracks da Grécia 

Patrocínio  Desenvolvimento de capacidades no domínio da juventude ao abrigo do 

projeto ERASMUS + com número de referência 608708-EPP-1-2019-1-

EL-EPPKA2-CBY-ACPALA.  

Grupos-alvo 

Quem são os beneficiários 

das atividades  

— Jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos,  

— Qualquer pessoa que pretenda iniciar o seu próprio negócio,  

— Qualquer pessoa que pretenda servir a sua comunidade e  

— Tornar-se mentor digital  

Descrição completa  A plataforma "youtheclub.eu" oferece uma oportunidade aos jovens entre 

os 17 e os 35 anos de idade de fazerem algo útil por si próprios e pela sua 

comunidade, ou seja, criar e concretizar projetos/iniciativas socialmente 

inovadores, melhorar as suas competências profissionais, tornarem-se 

líderes corajosos e, por último, lançar a sua empresa social criando postos 

de trabalho nos países de acolhimento.  

O clube de jovens empreendedores oferece múltiplos benefícios: 

— Estabelecimento de parcerias com jovens interessados no tema "o 

empreendedorismo social", 

— Melhorar as competências empresariais e o perfil dos membros do 

clube, 



 
      

                                                                                                                                 
 

— Ajudar os membros a encontrar meios financeiros para a concretização 

de projetos socialmente inovadores, 

— Desenvolver a capacidade dos membros do clube de transformar a sua 

paixão num compromisso profissional, 

— Apoiar os jovens membros do clube a iniciar negócios sociais para si e 

para os outros.  

A plataforma tem dois programas de avaliação complementares no âmbito 

do nosso clube de jovens empreendedores: 

1) Youth E-Club-Seed 

- O Youth E-Club-Seed destina-se a jovens que tenham vontade de 

desenvolver as suas competências e perfil empreendedor. Durante 

o curso, são obrigados a definir projetos socialmente inovadores 

que levem as respostas às necessidades atuais das suas 

comunidades. O E=Seed tem 4 cursos interativos: 

Curso I: Problemas sociais na minha comunidade: Este curso explica 

como abordar os problemas sociais na respetiva comunidade e como 

encontrar soluções.  

Curso II: Resolver problemas sociais da ideia à ação: Este curso fornece 

ferramentas e métodos para encontrar ideias inovadoras a fim de resolver 

os 7 problemas sociais definidos existentes. 

Curso III: Empreendedorismo e empreendedorismo social: Este curso 

ajuda os aprendentes a adquirir mais conhecimentos sobre 

empreendedorismo e competências de empreendedorismo social. 

Curso IV: O perfil do empreendedor social: Neste curso, podem aprender 

mais sobre as suas características e competências pessoais para se 

tornarem empreendedores sociais.  

Após a conclusão do curso, é emitido um certificado válido da 

UE. Podem continuar o seu percurso através do clube de Jovens 

Empreendedores E-stream.  

2) Youth-E-club –stream:  

— O objetivo do curso é encorajar os jovens a continuarem a "sonhar" 

com uma sociedade melhor e ajudá-los a encontrar soluções inovadoras 

para os problemas sociais.  



 
      

                                                                                                                                 
 

— Ajuda os jovens a abordar os problemas sociais de forma inovadora e a 

desenvolver planos de alta qualidade para ações na comunidade. 

— Os participantes têm de implementar a sua ideia de projeto aprovada na 

comunidade.  

— Os participantes são obrigados a prosseguir com a implementação dos 

seus projetos e são convidados a redigir um relatório de implementação do 

projeto.  

 

Se forem selecionados, os participantes que entrarem no projeto Youth-E-

club - stream serão apoiados financeiramente.  

— Isto irá ajudá-los a desenvolver a ideia de negócio, desenvolver um 

protótipo do produto, testar a ideia de negócio e, por último, gerir o 

negócio.  

Este é um processo que dura 10 meses (desde o desenvolvimento da ideia 

até à gestão do negócio). Dependendo da ideia, cada participante tem um 

mentor que o acompanhará ao longo do processo.  

Duração Máximo de 10 meses  

(Dependendo da proposta e da motivação dos participantes) 

Modalidade de 

utilização/execução 

— O curso online está sempre disponível através da plataforma. Se algum 

aprendente precisar de apoio, o mentor digital, juntamente com as 

instruções, estará disponível através da plataforma online. Para fazer 

perguntas, é necessário escrever uma mensagem utilizando a plataforma.  

— Há também vários tipos de cursos de formação relacionados com o 

programa.  

Ferramentas/materiais 

oferecidos  

— Os materiais didáticos estão disponíveis na íntegra na plataforma,  

— As diretrizes impressas são também fornecidas pela organização 

parceira no respetivo país,  

— Se solicitado, a brochura impressa também está disponível.  

Ferramentas técnicas 

necessárias para executar 

o programa 

— Encontra-se disponível um vídeo promocional,  

— Para fazer o curso, é essencial dispor de um computador e de acesso à 

internet.  

Fonte de informação 

(ligação da iniciativa) 

https://youtheclub.eu/.   



 
      

                                                                                                                                 
 

ARGENTINA 
Nome da 
iniciativa/programa/curso    " YES Club - Youth Entrepreneurs Social Club" — atualmente em 

implementação 
DESCRIÇÃO CURTA  Durante as últimas décadas, o empreendedorismo social emergiu 

globalmente como um ator económico inovador que combina impacto social 
positivo com espírito empreendedor ao serviço do bem comum. Ao abordar 
questões sociais, ambientais ou da sociedade, as empresas sociais também 
permitem uma melhoria da inclusividade do mercado de trabalho através da 
criação de novas oportunidades de emprego e de um incentivo à participação 
de diferentes partes interessadas no processo de tomada de decisão. 
O sucesso e o impacto de várias empresas sociais e o interesse crescente 
nestas iniciativas a nível mundial encorajam instituições como a Comissão 
Europeia a promover e a apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo 
social. 
No entanto, apesar da sua crescente atratividade política, a falta de 
conhecimento e de sensibilização sobre empreendedorismo social e os seus 
benefícios entre os jovens, e a falta de apoio existente para desenvolver 
competências específicas, são os primeiros obstáculos que se erguem ao 
desenvolvimento do empreendedorismo social entre os jovens a nível 
mundial. 
Devido a esta situação, desenvolvemos anteriormente uma plataforma de e-
learning no Youth E-club.eu, envolvendo 8 parceiros de diferentes 
continentes, que visa divulgar este tipo de empreendedorismo entre os 
jovens dos seus países. Para dar continuidade, estamos a planear a 
implementação de uma segunda fase denominada "E-stream" (fluxo de 
empreendedorismo) para: 
— melhorar o conteúdo e os serviços do clube por forma a responder às 
necessidades crescentes dos beneficiários 
— alargando-o a novos parceiros e países 
— e sustentando o impacto desta plataforma, o que reforçará a 
capacidade de implementação de iniciativas de empreendedorismo social 
entre os jovens. 

Prestador  Solidarity Tracks – Greece (líder), num consórcio com organizações de: 
Índia, Vietname, Nepal, Roménia, Espanha e Argentina 

Patrocínio  Erasmus Plus 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

jovens 

técnicos de juventude 
Descrição completa 
 Desenvolver as competências dos técnicos de juventude e educadores, 

particularmente em matéria 

de educação para o empreendedorismo social e para apoiar os jovens 
online, 

incluindo os jovens desfavorecidos. 

• Desenvolver as competências TIC dos técnicos de juventude através de 
formação na utilização 



 
      

                                                                                                                                 
 

do Moodle, uma plataforma de aprendizagem de software livre, para criar 
ações de formação online e 

modernizar os seus métodos de trabalho 

• Desenvolver e reconhecer as competências pedagógicas, cívicas, técnicas 
(incluindo as TIC) 

e empresariais dos membros do clube de jovens empreendedores 

(incluindo os jovens desfavorecidos) a fim de facilitar a sua 

integração no mercado de trabalho através do empreendedorismo social, e 

encorajar as suas iniciativas. 
Duração 
 Depende da motivação de cada participante 

Modalidade de 
utilização/execução 
 

Módulos disponíveis na plataforma, formação educação. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  Plataforma  

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Site 

Área de conhecimento Não são necessárias qualificações especiais. Só é possível com acesso à 
internet e a um computador  

Justificação das melhores 
práticas A nossa plataforma "youtheclub.eu" oferece uma oportunidade aos jovens 

entre os 17 e os 35 anos de idade de fazerem algo útil para si próprios e 
pela sua comunidade, ou seja, criar e concretizar projetos/iniciativas 
socialmente inovadores, melhorar as suas competências profissionais, 
tornarem-se líderes corajosos e, por último, lançar a sua empresa social 
criando postos de trabalho nos países de acolhimento.  

O clube de jovens empreendedores oferece múltiplos benefícios:   

∙ contacto e estabelecimento de parcerias com outros jovens interessados 
no mesmo tópico do empreendedorismo social, melhorar as competências 
empresariais e o perfil dos membros do clube.  

∙ ajudar os membros a encontrar meios financeiros para a concretização de 
um projeto socialmente inovador.   

∙ desenvolver a capacidade dos membros do clube de transformar a sua 
paixão em algo que lhes permita um emprego,   

∙ ajudar os jovens membros do clube a iniciar negócios sociais e a 
encontrar como solução o autoemprego e o emprego de terceiros.  

Propomos dois programas evolutivos e complementares no âmbito do 
nosso clube de jovens empreendedores:  

Youth-E club -seed  

Youth-E-club -stream  

Youth E-Club-Seed: o Youth E-Club-Seed destina-se a jovens que 
gostariam de desenvolver as suas competências e perfil empresarial e 



 
      

                                                                                                                                 
 

definir projetos socialmente inovadores que possam dar resposta a uma 
necessidade das suas comunidades. 

Custos de 
implementação/replicação  As ações são financiadas pelo projeto de orçamento, embora, para a 

sustentabilidade da plataforma, a organização líder esteja a pagar um extra 
pelo alojamento do site. 

Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) "youtheclub.eu" 

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso  

Empleos Verdes Locales — implementação em curso. 

DESCRIÇÃO CURTA  Tem como principal objetivo estabelecer a ligação entre os governos locais 
e o setor privado para criar empregos verdes e transformar os modelos de 
produção e de consumo das cidades. 
 

Prestador  Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (líder) em 
consórcio com a Câmara de Comércio Italiana em Rosário, IN SITU, e a 
Universidade de Wangeningen. 

Patrocínio  União Europeia na Argentina 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Empreendedores 
Pequenas empresas 
Comunidade 
Jovens à procura de emprego 

Descrição completa  O projeto procura formar empreendedores para desenvolverem as suas 
empresas 

tendo em conta os aspetos ambientais. Além disso, pretende estimular 
a procura e também a formação em novas competências profissionais, tais 

como a instalação de aquecedores de água solares ou o 
fornecimento de sistemas de eficiência energética para o lar, uma vez que 
se detetou que estas profissões não existem e são extremamente 

necessárias  
para o desenvolvimento sustentável. 

Duração O projeto tem uma duração estimada de 3 anos e as sessões de formação 
podem variar entre uma ou duas sessões ou 6 meses. 

Modalidade de 
utilização/execução 

A maior parte das atividades são feitas online. 
Foram também celebrados muitos acordos com Universidades, pelo que as 
formações terão reconhecimento formal. 
Além disso, são realizadas feiras locais em diferentes cidades para que 
consumidores e empreendedores se possam encontrar. É também 
importante salientar que, nessas feiras, os empreendedores explicam os 
benefícios do seu produto para o ambiente, para que também eduquem a 
sociedade civil para um consumo responsável.  

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

Sessões virtuais, investimentos para empreendedores, concursos, feiras 
 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Técnicos e professores 

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 

É desejável que existam alguns conhecimentos relacionados com o 
ambiente 



 
      

                                                                                                                                 
 

necessárias para executar 
este programa? Em geral. 
Justificação das melhores 
práticas 

As formações serão reconhecidas pela Universidade. Na Argentina, os 
estudos que são desenvolvidos no estrangeiro podem não ter validação, 
como por exemplo o Youthpass, pelo que é interessante proporcionar 
cursos com reconhecimento formal em cada país. No estrangeiro, pode não 
ser válida uma certificação apenas da organização argentina, pelo que os 
acordos com as escolas de educação formal são uma motivação extra para 
os participantes. 

Custos de 
implementação/replicação  

As ações são financiadas pelo orçamento do projeto, embora alguns 
municípios estejam a disponibilizar professores locais ou outros recursos. 

Fonte de informação  
(ligação da fonte, se 
possível) 

https://ramcc.net/empleosverdes/ 

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso    Aquisições públicas sustentáveis 

DESCRIÇÃO CURTA 
(100 palavras no máximo) 
— de que se trata?  

O projeto visa fornecer ferramentas para promover contratos públicos 
sustentáveis dos governos locais, procurando também legislar aspetos em 
que os governos locais se comprometem a incorporar fornecedores 
sustentáveis nos seus processos de compra e aquisição. 

Prestador  Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático 
Patrocínio  Recursos próprios 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Empreendedores locais 

Governos locais 
Descrição completa 
 Para o desenvolvimento desta formação, que foi realizada em tempos de 

pandemia com uma duração de 5 reuniões virtuais, foram realizadas 
sessões de debate entre empreendedores locais, técnicos de governos 
locais, áreas de compras e legisladores. A ideia era aprovar em cada 
localidade que participava na formação uma portaria que comprometesse 
os governos locais a basear as suas compras em critérios ambientais. 

Duração 
 Em cada sessão, os participantes tinham de responder a inquéritos. Por sua 

vez, os empreendedores tinham de ser categorizados de acordo com certos 
parâmetros. 

Modalidade de 
utilização/execução As sessões foram moderadas por um advogado especialista em direito 

internacional de contratos públicos sustentáveis 
Ferramentas/materiais 
oferecidos  Cada localidade participante, quer como governo local quer como 

empreendedor dessa localidade, obteve como resultado uma portaria que 
contemplava os critérios de compra, a fim de poder agir de forma 
consentânea com a sua implementação e cumprir todos os requisitos 
legais. 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Portarias e regulamentos locais, ligação à internet 



 
      

                                                                                                                                 
 

Área de conhecimento  Foram necessários conhecimentos jurídicos para a implementação, para 
além do algum domínio dos procedimentos de contratação pública pelos 
participantes 

Justificação das melhores 
práticas A possibilidade de criar regulamentos locais significa que os resultados 

são preparados de uma forma específica e não de uma forma genérica, o 
que gera uma maior probabilidade de sucesso na implementação local 

Custos de 
implementação/replicação  A formação foi implementada com recursos próprios. Foi necessário pagar 

o salário do coordenador pelo trabalho desempenhado 
Fonte de informação 
(ligação da iniciativa)  

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso    Sustainable Development Goals – inspiration for youth 

entrepreneurship" — atualmente em implementação. 
DESCRIÇÃO CURTA Promover o empreendedorismo jovem no campo das microempresas com a 

aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao nosso grupo-
alvo através de uma formação de qualidade que melhore o 
desenvolvimento profissional dos técnicos de juventude e, assim, transferir 
para os técnicos de juventude metodologias de formação inovadoras de 
modo a melhorar as competências de empreendedorismo entre os jovens e 
a consciência da necessidade de um desenvolvimento sustentável na 
formação empresarial e na vida na UE e na América Latina para os mais 
jovens. 

Prestador  - Instytut wspolpracy regionalnej (líder) 
- Osrodek doradztwa monika tarczynska  
- Comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche della 

Provincia di Belluno  
- Centro de Estudios de Paysandu  
- Asociacion Civil Red de Accion Climatica  
- Cooperativa de Turismo e Promoção Social — Cooperbom 

Turismo 
Patrocínio  Erasmus Plus 
Grupos-alvo 
Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens 

Técnicos de juventude 
Descrição completa   Será criada uma plataforma online, utilizando software de código aberto, 

para 

criar um espaço online como ligação para grupos-alvo de projetos, e 
divulgação de eventos, progressos e resultados de projetos. A ideia é criar 
uma plataforma de aprendizagem interativa com interface de fácil 
utilização, avaliações de teste, exercícios interativos e vídeos que 
encorajarão o envolvimento do grupo-alvo. Os módulos de e-learning 
estarão livremente disponíveis como recurso educativo aberto (REA) na 
plataforma online do projeto. O curso de e-learning desenvolverá as 
competências cognitivas dos participantes, o que envolve a aplicação de 
métodos em novas situações para resolução de problemas. O curso de e-
learning será constituído por 8 módulos 



 
      

                                                                                                                                 
 

Duração   Dependerá de cada participante. Cada módulo tem mais ou menos 5 
páginas. Quando é concluído, é apresentada uma atividade de escolha 
múltipla. 

Modalidade de 
utilização/execução   Os participantes podem desenvolver o curso de uma forma não linear, uma 

vez que a plataforma regista a progressão 
Ferramentas/materiais 
oferecidos  Guia Digital "Melhores práticas em todo o mundo — Como criar uma 

microempresa com aplicação de Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável". 

O Guia Digital vai conter todas as boas práticas redigidas tendo em conta a 
experiência e o parecer de todos os participantes, no qual o consórcio 
identificará as melhores abordagens para fomentar as competências dos 
jovens para o empreendedorismo jovem. 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Internet, computadores 

Área de conhecimento 
para implementação  É desejável que existam alguns conhecimentos relacionados com questões 

ambientais 
Justificação das melhores 
práticas A plataforma de acompanhamento é um recurso válido para o rápido 

desenvolvimento de atividades sem necessidade de professores, mas 
também apresenta inconvenientes em termos de troca de informações, uma 
vez que não existem fóruns de discussão nem atividades de 
desenvolvimento e acompanhamento moderadas por um professor. O 
conhecimento pode limitar-se à teoria. 

Custos de 
implementação/replicação  Os custos são cobertos pelo orçamento do projeto. Foi necessário pagar o 

design do site 
Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) O site ainda está em construção 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

PORTUGAL 
Nome da 
iniciativa/programa/curso    Otherness 

DESCRIÇÃO CURTA O projeto OTHERNESS aborda as competências transversais 
correlacionadas com as competências sociais e cívicas, bem como a 
consciência e a expressão culturais. As atividades planeadas do projeto 
estão relacionadas com a educação dos alunos para mostrar tolerância, 
para expressar e compreender diferentes pontos de vista, para negociar 
com a capacidade de criar confiança e para sentir empatia. 

Os participantes do projeto receberão apoio para se tornarem cidadãos 
responsáveis valorizando a diversidade e respeitando a Alteridade, estarem 
preparados para ultrapassar preconceitos e assumirem o compromisso de 
construir um mundo baseado na colaboração, assertividade e integridade, e 
interessarem-se nos desenvolvimentos socioeconómicos e na comunicação 
intercultural. 

O projeto melhorará a integração digital na aprendizagem e na formação 
através do desenvolvimento de uma ferramenta digital que complementa o 
Manual do Professor, abrangendo novos produtos multimédia, 
documentários, aulas em vídeo e outros conteúdos digitais relevantes. 

Prestador  IPSantarém 

Patrocínio  Programa Erasmus +, Ação-chave 2: Cooperação para a Inovação e o 
Intercâmbio de Boas Práticas — Parcerias estratégicas no domínio da 
Educação, Formação e Juventude 

 2015-1-BG01-KA201-014300 

Grupos-alvo 

Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens e adolescentes  

Professores 

Comunidade local 

Descrição completa O projeto visa desenvolver ferramentas de formação de apoio aos 
professores, incluindo um manual que irá recolher atividades não formais e 
recursos digitais para educar os alunos para a diversidade, direitos 
humanos, diálogo intercultural e cidadania ativa. 

Atividades e outputs do projeto:  

1. Investigação (Output1): iniciativas relevantes, documentos estratégicos 
e documentos de investigação disponíveis sobre a forma como a alteridade 
é refletida nos manuais escolares e nos materiais didáticos suplementares 
dos países participantes, e a atitude dos alunos em relação à alteridade nas 
instituições educacionais atribuídas antes das atividades do projeto.  

2. Conceção de um programa de formação (Output2) para aumentar a 
sensibilização dos alunos para a alteridade, diferenças culturais, 
competências para o diálogo intercultural e envolvimento ativo, 



 
      

                                                                                                                                 
 

englobando 2 produtos complementares: uma ferramenta digital para 
estudantes e um manual do professor. Os temas são os Direitos Humanos, 
a discriminação e o preconceito; Diversidade, Identidade e cidadania. Cada 
tema é apresentado no manual do professor e apoiado por recursos 
eletrónicos na ferramenta digital com atividades relevantes. 

Duração 66 atividades, cada uma com 55 minutos 

Modalidade de 
utilização/execução As atividades são realizadas com o professor na sala de aula 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

O Manual do Professor contém 66 recursos pedagógicos que os 
professores podem utilizar com os alunos. Estão distribuídos por 3 tópicos: 
Direitos Humanos, Diversidade e Identidade e Cidadania Ativa. Cada 
recurso de formação é um guia detalhado para o professor, contendo 
também vários recursos eletrónicos ou resultados que devem ser utilizados 
como parte da formação específica. 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Computador 

Área de conhecimento 
para implementação Diversidade, Identidade e Cidadania Ativa 

Justificação das melhores 
práticas Pode ser utilizado para dar um exemplo de atividades de educação 

informal 

Custos de 
implementação/replicação  Custo dos formadores  

Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) Página do projeto — https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300 

Manual do Professor —http://othernessproject.eu/atividades/imp_act.php?reg=-
1&lingua=pt  

 

Nome  DIGITAL GAMIFICATION FOR YOUTH ENGAGEMENT 

DESCRIÇÃO CURTA Com base na investigação, as ONG podem desempenhar um papel 
importante na promoção do envolvimento e participação dos jovens. Este 
projeto irá fomentar a participação no sector da juventude através de 
atividades que utilizam elementos de gamificação digital como nova forma 
de envolvimento dos jovens, de desenvolvimento de métodos atrativos e 
inovadores de trabalho com a juventude, e fornecer recursos educativos 
abertos.  

A gamificação é a aplicação de elementos de jogo e técnicas de conceção 
de jogos digitais a problemas não relacionados com jogos, tais como 
desafios comerciais e de impacto social. Trata-se de uma abordagem 
baseada na psicologia e na motivação para aumentar a motivação, o 
envolvimento e a contribuição do público-alvo, bem como para estimular a 
obtenção dos resultados necessários através do seu envolvimento ativo. Ao 
longo das fases do projeto, iremos investigar os elementos e as ferramentas 
de gamificação e criar um manual, uma ferramenta de gamificação e 



 
      

                                                                                                                                 
 

formação (incluindo currículo) para ensinar às organizações de juventude 
como utilizar a gamificação digital, como criar o jogo utilizando os 
modelos e as aplicações livres existentes, como envolver e educar um 
maior número de jovens sobre vários tópicos — democracia, desemprego, 
envolvimento cívico, direitos humanos, empreendedorismo jovem, 
educação ambiental, responsabilidade social e participação ativa em 
atividades comunitárias entre líderes de juventude e técnicos de juventude. 

O projeto tem como objetivo: 

1) Facilitar o envolvimento dos jovens nos países europeus, asiáticos e da 
América Latina através do desenvolvimento de formação presencial e 
online, do manual e do jogo/ferramenta online educativa interativa 
multinível adaptada; 

2) Promover a cooperação entre organizações de juventude e organizações 
nos domínios da educação e formação e as partes interessadas;  

3) Promover novas formas de trabalho com jovens, utilização de 
aprendizagem aberta e flexível, recursos educativos abertos (REA) e uma 
melhor exploração do potencial das TIC;  

4) Incentivar e educar as organizações de juventude para que utilizem e 
criem novas ferramentas para a participação dos jovens recorrendo a novas 
tecnologias;  

5) Disseminar resultados. 

O projeto envolve a mobilidade dos técnicos de juventude, durante a qual 
irão receber formação sobre o tema da gamificação, melhorar a 
qualificação pessoal e profissional e adquirir novas perspetivas sobre as 
suas questões locais, havendo ainda a transferência de competências e 
conhecimentos. Será também utilizada a mobilidade para dar acesso a 
diferentes abordagens em diferentes regiões relativamente ao 
envolvimento dos jovens.   

Prestador  IPSantarém 

Patrocínio  Programa Erasmus + Ação-chave 

Grupos-alvo 

Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens 

Descrição completa  O curso de formação tem como tema um workshop de gamificação para o 
envolvimento dos jovens (um workshop transnacional de validação). O 
conteúdo criado e partilhado tinha como objetivo apresentar o conceito de 
gamificação, fornecer o conhecimento sobre o quadro em que foi 
construído (jogos) e mostrar a forma como se liga aos traços psicológicos 
e emocionais humanos.  

Duração Duração total do curso: 14 horas e 15 minutos 

Modalidade de 
utilização/execução 

O curso de formação é realizado com o professor na sala de aula 



 
      

                                                                                                                                 
 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  

1) Manual "Como obter sucesso com gamification digital para os jovens” 
impresso em 8 línguas, e em todas as línguas em formato pdf, publicado 
gratuitamente nos sites dos parceiros;  

2) Currículo, workshop e formação online "Gamification as a tool for 
youth engagement", disponível posteriormente de forma gratuita nos sites 
dos parceiros; 

3) Jogo didático interativo multinível online (ferramenta), disponível 
posteriormente de forma gratuita; 

4) Conferência transnacional “Play for changes”; 

5) Visitas de intercâmbio de experiências, nas quais os parceiros europeus 
partilharão a experiência com organizações da América Latina e da Ásia. 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

O curso está disponível gratuitamente aqui: Gamification as a Tool for 
Youth Engagement ou https://ej.uz/ygame  

Área de conhecimento 
para implementação  

gamificação digital; envolvimento dos jovens, desenvolvimento de 
métodos atrativos e inovadores de trabalho com a juventude, fornecimento 
de recursos educativos abertos.  

Fonte de informação  

(ligação da fonte, se 
possível) 

Página do projeto — https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-
EPPKA2-CBY-ACPALA  

Programa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-
content/c756c33e-ddef-4148-92ad-
552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf  

Curso — https://ej.uz/ygame 

 

Nome da 
iniciativa/programa/curso    Literacia Digital para o Mercado de Trabalho 

DESCRIÇÃO CURTA O curso “Literacia Digital para o Mercado de Trabalho” (LDMT) visa 
capacitar estudantes com deficiências intelectuais e de desenvolvimento 
com competências digitais e competências transversais adequadas ao 
mercado de trabalho. 

Prestador  IPSantarém 

Patrocínio  Empresas privadas. 

Grupos-alvo 

Quem são os beneficiários 
das atividades  

Jovens com deficiências intelectuais e de desenvolvimento com um grau 
de deficiência igual ou superior a 60%, tais como estudantes com 
Trissomia 21. 

Descrição completa O curso LDMT é um programa inovador e solidário cuja particularidade 
mais relevante é o facto de ser o primeiro modelo de formação educacional 
inclusiva num contexto do ensino superior português para a deficiência 
intelectual. Isto torna-o um modelo de referência e de formação para 
outras experiências, sendo a principal característica o desenvolvimento 



 
      

                                                                                                                                 
 

pessoal, o bem-estar e a inclusão social e laboral do ambiente de ensino 
superior da Escola Superior de Educação do IPSantarém. 

Os objetivos do curso são a capacitação dos estudantes com deficiência 
para: 

• Aplicar autonomamente os conceitos, teorias e princípios adquiridos na 
resolução de problemas e tomada de decisões em ambientes de trabalho 
novos ou desconhecidos ou em ambientes desconhecidos. 

• Adquirir competências sociolaborais que lhes permitam crescer 
plenamente como cidadãos. 

• Responder a requisitos e realizar tarefas adequadamente com uma 
combinação de competências e práticas cognitivas, conhecimentos, 
motivação, valores, atitudes e emoções,  

• Adquirir competências digitais que permitam resolver eficazmente 
problemas e executar tarefas utilizando diferentes ferramentas no 
contexto laboral; 

• Adquirir flexibilidade, entendida como uma capacidade de adaptação à 
mudança e como um prelúdio para a capacidade crítica de analisar o 
próprio trabalho; 

• Manter o entusiasmo pela aprendizagem ao longo da vida; 

• Adquirir a formação necessária para se candidatarem a diferentes postos 
(adaptados a pessoas com deficiências intelectuais) e obterem emprego 
em organismos da administração pública; 

• Participar ativamente no ambiente universitário, pondo em prática um 
sistema de valores que promove a coexistência através de relações 
satisfatórias. 

O curso está organizado em dois anos letivos. O primeiro ano é de 
carácter geral e dá prioridade ao ensino em sala de aula, com o objetivo de 
que os conhecimentos adquiridos possam ser aplicados a diferentes 
contextos do dia a dia. No segundo ano, os estudantes recebem formação 
específica para os capacitar a trabalhar em empresas, com um maior peso 
da componente prática, realizando estágios em diferentes serviços, 
instituições e organizações através de protocolos com a Escola Superior de 
Educação do IPSantarém. 

O curso tem disciplinas como: 

1.º ANO 

1.º semestre 2.º semestre 

Contabilidade Construção de Perfil Profissional 

Comunicação e Atendimento ao Cliente Desenvolvimento de Competências 
Motoras I 

Desenvolvimento de Valores Desenvolvimento de Competências 
Técnicas Empresariais 



 
      

                                                                                                                                 
 

Inglês I Desenvolvimento Emocional I 

Literacia em Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
Empresarial I 

Introdução a Conceitos de 
Aprendizagem 

Organização Empresarial Qualidade de Vida 

 

2.º ANO 

1.º semestre 2.º semestre 

Desenvolvimento de Competências 
Motoras II Relações Laborais 

Desenvolvimento Emocional II Trabalho Final de Curso 

Gestão de Informação e Tratamento de 
Dados 

Estágio para Iniciação à Prática 
Laboral 

História, Cultura e Arte  

Inglês II  

Literacia em Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
Empresarial II 

 

 

Duração Dois anos letivos. 

120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 

Os alunos fazem um estágio no segundo semestre do segundo ano do 
curso. 

 

Modalidade de 
utilização/execução Com um professor na sala de aula. As atividades são principalmente 

práticas e com um forte foco no trabalho digital. 

Ferramentas/materiais 
oferecidos  Computadores portáteis 

Ferramentas técnicas 
necessárias para executar 
o programa 

Projetor 

Área de conhecimento 
para implementação — 
que competências são 
necessárias para executar 
este programa? Em geral. 

Competências digitais avançadas 

Técnicas de educação formal e não formal  

Compreensão global da educação inclusiva 

Conhecimentos sobre o tópico dos cursos que pretende ministrar 



 
      

                                                                                                                                 
 

Justificação das melhores 
práticas Os elementos mais relevantes para o estudo e eventual utilização dos 

parceiros estão relacionados com a integração de jovens com deficiência 
intelectual e de desenvolvimento num contexto de ensino superior e como 
preparar atividades adequadas para o seu desenvolvimento, capacitando-os 
para o mercado de trabalho. 

Custos de 
implementação/replicação  680 euros por ano, por aluno 

Fonte de informação 
(ligação da iniciativa) https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=L

DMT 

Outros comentários   

 

 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

 

4.ª PARTE 

APRENDIZAGEM 

CRIATIVA 

 

                         
 



 
      

                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metas 
Melhorar as competências relativas às técnicas de educação não formal 

 
Melhorar as competências para envolver e apoiar os jovens no desenvolvimento de 

competências-chave e competências digitais 
 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

Aprendizagem criativa 

 

 
 

Tempo para a criatividade 
 

Manhã 

Quebrar o gelo 

Crie a sua personagem e 
apresente-se 

4P   Brainstorming  

Durante a sessão, iremos  
analisar os quatro pilares 
da aprendizagem criativa 
Tarde 

Sessão de aprendizagem criativa com 
Lego Mindstorm 

 

 

08/03/2022   09/03/2022   

Tempo para a criatividade     Tempo para 
a colaboração 

MANHÃ 
10:00-13:00     

TARDE 
14:30-17:00       

MANHÃ 
10:00-13:00 

 

      
TARDE 
14:30-17:00 

 

      



 
      

                                                                                                                                 
 

Tempo para a colaboração 
 

Manhã 

Jogos de trabalho em equipa. 

Tarde 

Ferramenta e dispositivo para aprender a programar 
SCRATCH 
MIT APP INVENTOR 2  
TINKERCAD  
OZOBOT 
MICROBIT  
SPHERO SPK EDU  
LEGO MINDSTORM  
CLICK4ALL 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

5.ª PARTE 

DESCRIÇÃO GERAL DAS 

ATIVIDADES 

 
 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

 
                             1.º DIA: 
De manhã, começámos com um exercício para quebrar o gelo utilizando uma atividade 
interativa, que é útil para que os participantes compreendam a dimensão lúdica de um 
desafio. Depois tivemos uma sessão de brainstorming sobre os 4 pilares da 
aprendizagem criativa (Projeto, Paixão, Pares, Jogo) que são considerados 
fundamentais para se ter uma abordagem educativa empática e criativa. 

 
 



 
      

                                                                                                                                 
 

À tarde, utilizámos os jogos Lego Mindstorms para iniciar uma sessão de 
aprendizagem criativa, baseada no pensamento com as mãos (ou seja, pensar ao fazer), 
onde os participantes tiveram a oportunidade de pôr em prática o que aprenderam de 
manhã. 

 
 
                              
 
 
 



 
      

                                                                                                                                 
 

                             2.º DIA: 
No segundo dia, começámos com uma sessão de Lego Serious Play, na qual os 
participantes foram divididos por equipas. Através da colaboração, tentámos resolver 
problemas complexos. Durante a tarde, fizemos exercícios de competências de 
programação e de informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

- Melhorar a criatividade - 

Viagem ao universo do Lego para criar, 
comparar e confrontar os outros através da 
representação do "eu". 

Quem sou eu, como faço a gestão do 
ambiente à minha volta, quando quero 
comunicar, o que quero transmitir através da 
minha criatividade, por que o faço. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                
 



 
      

                                                                                                                                 
 

3.º DIA: 
Conclusão e avaliação 
No decurso deste dia, fizemos a revisão dos materiais didáticos e dos principais 
resultados do processo de aprendizagem. Com base nas melhores práticas e nos 
estudos de caso que apresentamos nesta publicação, os parceiros começaram a 
planear a sua inclusão na oferta real. Também fizemos um brainstorming sobre novas 
formas de transferir o conhecimento para os seus colegas e pares. Os vídeos curtos 
que preparamos podem ser utilizados como material promocional e motivacional para 
esse fim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

                                                                                                                                 
 

 
 

- Dia de comparação - 
Dia dedicado a compreender e a comparar as linhas essenciais da conceção do yo-

CODE. 

 
 

 
                               

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 
 

 

 

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não 
constitui um aval do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, 
não podendo a Comissão ser responsabilizada por qualquer utilização que 

venha a ser feita da informação nela contida. 

 

 

 

 

 


