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Nota Prévia
O presente relatório Final do Projeto NR SRSS/S2018/039 deriva dos resultados obtidas nas
três reuniões do Grupo de Desenvolvimento n.º 5 “Literacia e Competências Digitais” que
decorreram na Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade do Porto, sob a
orientação da Professora Doutora Sofia Marques da Silva, docente da referida Faculdade e
responsável pelo Eixo 1 “inclusão” do Programa INCODE 2030 – iniciativa Nacional em
Competências Digitais e.2030. Nesta ação foi coadjuvada pela Dr.ª Ana Azevedo, Doutoranda do
Programa Doutoral em Ciências da Educação a realizar o seu trabalho de investigação no âmbito
do tema objeto deste grupo de desenvolvimento.
As referidas reuniões decorreram nos dias 20 de Janeiro, 12 e 19 de Fevereiro no horário
entre as 14h00 às 18.00 na sala de reuniões do Centro de Investigação e Intervenção Educativas
(CIIE) na Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade do Porto.
Na totalidade das três reuniões conseguimos reunir 25 peritos nesta área cuja presença foi
variando ao longo das referidas reuniões, conforma pode ser consultado as Folhas de Presença
assinadas por cada participante, sendo o grupo final constituído por 9 mulheres e 16 homens,
provenientes de diversas instituições, nomeadamente docentes académicos, coordenadores/as
de unidades de formação, empresários/as, técnicos de autarquias, etc.

Introdução
Nas competências-chave a serem adquiridas para os/as cidadãos/ãs da Europa,
reconhece-se a centralidade das competências digitais e da complexidade que procuram abarcar,
incluindo dimensões que vão além do uso das ferramentas, como a capacidade de resolução de
problemas, pensamento critico, entre outras.
O Plano de Ação para a Educação Digital (European Commission, 2018) integra uma visão
sobre o papel das tecnologias digitais como sendo capazes de promover um mais equitativo
acesso a saberes, informação e recursos. Existem desafios e oportunidades que a transformação
digital traz para campo da educação e, inerentemente, a necessidade de se desenvolverem
competências digitais relevantes e adequadas para responder àqueles desafios e à rápida
transformação de todos os sectores sociais. O Monitor da Educação e da Formação 2017
referente a Portugal reforça igualmente a importância das tecnologias TIC para se conseguir uma
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educação de elevada qualidade para todos e todas (Comissão Europeia, 2017a). Também o nível
baixo em competências digitais é considerado um obstáculo à inovação (Comissão Europeia,
2017b). Em Portugal, a iniciativa INCoDe.2030 representa uma política pública que procura
contribuir para promover as competências digitais em Portugal abrangendo, através da sua
estrutura articulada em 5 eixos, a diversidade de população e níveis de competência. Uma
particular atenção tem sido dada à população adulta em situação mais vulnerável, bem como
processos de requalificação.
Sendo a natureza das tecnologias digitais inerentemente precária, existe a necessidade de,
cada vez mais, termos a competência digital adequada, ou seja, que não seja estática,
acompanhada de pensamento critico, de literacia mediática e de capacidade de navegar em
ambientes digitais sempre em transformação.
Na nota prévia ao documento do Conselho Nacional de Educação que reúne textos do
seminário sobre Aprendizagem, TIC e Redes Digitais, o Secretário-Geral do Conselho Nacional de
Educação, Manuel Miguéns (2017), considerava que “o desenvolvimento de projetos inovadores
centrados na promoção e aquisição de competências digitais potenciam a melhoria das
qualificações dos cidadãos/ãs nas e para as TIC, contribuindo para uma sociedade digital mais
inclusiva e reduzindo as desigualdades de forma a promover a participação mais autónoma”
(2017: 8).
A formação em competência digital, nomeadamente no que se refere à população adulta, e
a vulnerável em particular, pode ser transformadora, se também adquirir sentido no quotidiano.
Uma maior possibilidade para as pessoas se envolverem em diferentes formas de participação, de
aceder a informação e conhecimentos, nomeadamente respeitantes a diferentes formas de
educação e formação, uma maior participação na economia digital e uma maior proximidade dos
serviços públicos disponíveis, são algumas das oportunidades que a aproximação ao mundo digital
pode proporcionar.
De acordo com o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(CEDEFOP), 85% a 90% dos postos de trabalho irão exigir competências em Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC) até 2020. Ainda de acordo com outro documento do
CEDEFOP “os ambientes laborais deverão, num futuro próximo, ser caracterizados por maior
autonomia, menos rotina, maior utilização das TIC, menor esforço físico e mais tarefas sociais e
intelectuais.” Acresce a esta preocupação o facto de mais de 1/3 da força de trabalho nos países
da OCDE ter uma baixa alfabetização digital e 56% da população mundial não possuir
competências em TIC, com especial incidência na população feminina.
De acordo com a Comissão Europeia, “44% dos europeus ainda não têm conhecimentos
digitais básicos, enquanto 79% dos europeus estão online regularmente (pelo menos uma vez por
semana) e todas as projeções são de que a maioria de formas de trabalho exigirá habilidades
digitais no futuro próximo.” (Comissão Europeia, 2018).
Assim, podemos compreender que as competências digitais estão intimamente ligado à
utilização de tecnologias digitais na resolução de problemas, à utilização intensiva e cada vez
maior de inteligência artificial, à interdisciplinaridade de áreas, conhecimentos e análise de dados,
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bem como às redes de comunicação e sistemas móveis e desenvolvimento e programação de
sistemas ciber-físicos, fazendo com que o conceito de TIC se estenda e evolua para as áreas da
eletrónica, automação e robótica (Portugal INCoDe.2030, 2017, pp. 4-5).
A importância das competências digitais é inegável e é visível na existência do Quadro
Europeu de Competência Digital para Cidadãos – DigComp 21. - o documento que serve de
referência para o desenvolvimento e planeamento estratégico das iniciativas de promoção de
competências digitais tanto a nível europeu como a nível dos Estados-Membros e no DigComp em
Ação – O Manual de Utilizador para o Quadro Europeu de Competência Digital.
O DigComp 2.1 apresenta 5 áreas de competências: literacia de informação e de dados,
comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança e resolução de problemas.
Cada uma destas áreas de competências está dividida em sub-áreas, com a descrição de cada
nível em termos de conhecimentos, aptidões e atitudes. Para cada uma destas competências
foram definidos oito níveis de proficiência que se traduzem em resultados de aprendizagem.
Também a Comissão Europeia na sua Proposta de Recomendação para as CompetênciasChave na Aprendizagem ao Longo da Vida, refere que a definição do termo competências digitais
deve ser lato o suficiente para reconhecer a incorporação de redes sociais e o surgimento de
tecnologias como a Inteligência Artificial, os robots, a realidade virtual e a realidade aumentada.
Desta forma acreditamos que as competências digitais não estão apenas intimamente
ligadas às questões económicas, industriais, culturais, etc mas têm um âmbito mais alargado, cujo
impacto vai desde a infância à velhice, como foi amplamente discutido ao longo destas reuniões
de projeto, levando a que a sua ausência tenha sérias consequências na inclusão de todos os
públicos, com especial enfoque nos públicos vulneráveis.

Nota Metodológica
O Grupo de Desenvolvimento n.º 5 “Literacia e Competências Digitais” teve como
principal objetivo discutir a elaboração de um Plano Nacional de Literacia de Adultos, com
especial enfoque nas questões da literacia e competência digitais, como o próprio nome indica,
nomeadamente: (1) na situação da educação de adultos em Portugal tendo em conta
desigualdades sociais, educacionais, económicas, etc. e as dificuldades na promoção e garantia de
uma educação de adultos/as de qualidade; nos desafios que a educação de adultos/as coloca e
que papel podem desempenhar as tecnologias digitais (por exemplo na motivação, no desenho
das estratégias pedagógicas; na interação e comunicação...); (2) no que a investigação nos diz
sobre o lugar que se perspetiva para a literacia digital e a educação para as competências digitais
no âmbito da educação de adultos/as: construção da autonomia da pessoa e uma atitude mais
positiva perante as tecnologias; ter melhor acesso a informação e melhor poder fazer escolhas;
(3) no impacto a inclusão da literacia digital coloca ao campo educativo em educação de
adultos: ao nível da formação de docentes e de formadores, ao nível da produção de ferramentas
e modalidades de ensino aprendizagem e ao nível da relação com outras literacias; (4) nas ofertas
educativas mais adequadas na literacia digital e formação em tecnologias digitais: diferentes
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abordagens pedagógicas e experiências de percursos de educação alternativos (o caso dos cursos
TeSP, por exemplo); (5) no impacto desta literacia e competências digitais na empregabilidade; (6)
nas especificidades das estratégias regionais/localizadas para a promoção da educação de
adultos, com destaque para a literacia digital e formação no campo das tecnologias digitais; (7)
nos desafios que o mundo do emprego tem lançado ao campo da formação/educação, tendo em
consideração a digitalização de vários sectores da sociedade; (8) nas necessidades e respostas de
formação, parcerias e sinergias que se podem desenvolver entre contextos de emprego e
contextos de formação e que sejam sensíveis às desigualdades; (9) nas competências digitais
necessárias, tendo em consideração a educação de adultos para uma utilização quotidiana que
permita uma maior autonomia, bem-estar e mais e melhor acesso a informação; (10) no papel das
instituições de ensino superior no desenvolvimento quer ao nível da formação de docentes que
vão formar novas gerações, quer não nível das respostas para o mundo do trabalho ao nível da
formação inicial ou ainda na sua articulação com o mundo do trabalho e, em particular, das
empresas.
Nas duas primeiras reuniões optou-se por uma abordagem exploratória em que os temas
foram lançados num primeiro momento através de algumas questões utilizando o software
Mentimeter, permitindo que houvesse uma apropriação inicial das temáticas por todos os
participantes e posteriormente cada um pode partilhar a sua opinião sobre os diferentes aspetos
abordados referindo as principais conclusões e preocupações sobre a temática da literacia de
adultos na sua relação com as competências digitais.
A terceira e última reunião iniciou-se da mesma forma, havendo posteriormente uma
apresentação com as principais conclusões das duas reuniões anteriores e de seguida os
participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho em torno de um trabalho de síntese.
As questões ativadoras das sessões foram as seguintes:
1. A situação da educação de adultos em Portugal tendo em conta desigualdades sociais,
educacionais, económicas, etc. e as dificuldades na promoção e garantia de uma educação de
adultos/as de qualidade;
2. Desafios que a educação de adultos/as coloca e que papel podem desempenhar as tecnologias
digitais (por exemplo na motivação, no desenho das estratégias pedagógicas; na interação e
comunicação...
3. Que lugar se perspetiva para a literacia digital e a educação para as competências digitais no
âmbito da educação de adultos/as: construção da autonomia da pessoa e uma atitude mais
positiva perante as tecnologias; ter melhor acesso a informação e melhor poder fazer escolhas...O
que é que a investigação nos diz?
4. Que impacto a inclusão da literacia digital coloca ao campo educativo em educação de
adultos: ao nível da formação de docentes e de formadores; ao nível da produção de ferramentas
e modalidades de ensino aprendizagem; ao nível da relação com outras literacias...
5. Literacia digital e formação em tecnologias digitais: diferentes abordagens pedagógicas e
experiências de percursos de educação alternativos (o caso dos cursos TeSP, por exemplo);
impacto na empregabilidade; que ofertas educativas podem ser as mais adequadas?
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6. Estratégias regionais/localizadas para a promoção da educação de adultos, com destaque para a
literacia digital e formação no campo das tecnologias digitais; que especificidades se encontram a
nível local?
7. Os desafios que o mundo do emprego tem lançado ao campo da formação/educação, tendo em
consideração a digitalização de vários sectores da sociedade. Como se dão a conhecer essas
necessidades? Que respostas da formação têm obtido; que parcerias e sinergias se podem
desenvolver entre contextos de emprego e contextos de formação e que sejam sensíveis às
desigualdades?
8. Que papel podem instituições de ensino superior desenvolver quer ao nível da formação de
docentes que vão formar novas gerações, quer não nível das respostas para o mundo do trabalho
ao nível da formação inicial ou ainda na sua articulação com o mundo do trabalho e, em
particular, das empresas?
Os 3 momentos de discussão beneficiam de perspectivas que são produzidas a partir de diferentes
posicionamentos de pessoas envolvidas em cursos de formação pós graduada em Educação de
Adultos; em cursos de formação técnica nas tecnologias digitais; no campo do emprego; de
câmaras municipais; na investigação em literacia e educação de adultos; do campo empresarial,
etc.
Do final destas três reuniões saíram os resultados que apresentamos de seguida.

Resultados e Recomendações
Aspetos estruturais
A inoperância e a ineficácia geral da educação de adultos/as em Portugal nas últimas décadas.
• Necessidade de orientação vocacional ao longo da vida.
• Necessidade urgente de definir o conceito de “digital” e de “literacia digital”, bem como de
cuidar da utilização do termo Literacia. Necessidade de definição de literacia que tem usos
indevidos ignorando as origens do conceito e de competências digitais.
• Necessidade da numeracia, interpretação de números e extração de significados dos próprios
números.
• Necessidade de definição de literacia que tem usos indevidos ignorando as origens do conceito
e de competências digitais.
• Importância de reforçar as diferentes abordagens de ensino-aprendizagem para a competência
digital para adultos e para crianças.
• Necessidade de formação em comportamento ético digital, tendo em conta os novos
comportamentos de interação no espaço público das redes sociais, principalmente pela
camada mais jovem da população e problemas comportamentais emergentes (ciberbullying,
violência online, etc).

O lugar da literacia digital num campo mais alargado da literacia de adultos/as
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• O investimento na literacia básica, entendido aquele como fundamental para que a literacia
digital possa ter sustentação. Constata-se a ausência de competências de literacia básicas,
mesmo com qualificações mais elevadas. Em Portugal ainda existe a necessidades de resolver
questões de iliteracia mais básicas.
• A utilização de tecnologia digital pode ser uma mais-valia e atratividade para o trabalho em
torno da promoção de literacia.
• Se a literacia digital pode ser vista como a última camada de literacia na qual se deve investir,
pode ser entendida como uma estratégia para trabalhar as outras literacias.
• Integrar-se a literacia de adultos num vasto campo de multiliteracias enquadradas numa
abordagem multicisciplinar.

Vigiar aspetos sobre inclusão e intervenção e educação situada na promoção de uma literacia
digital
• Desigualdade em domínios e níveis de distribuição da população portuguesa, quer por nível
socioeconómico, quer por género, o que exige formas de educação e promoção de literacia
adequadas às especificidades. A interseccionalidade de desigualdades é um aspeto
fundamental na promoção da equidade em educação.
• Existência da possibilidade de cada individuo próprio as suas próprias necessidades de
formação, garantindo-se isso também através de pedagogias da diferenciação.
• Reconhecimento de que o grau de literacia depende do contexto onde estamos inseridos e das
ferramentas digitais.
• Posicionamento de cada indivíduo face as competências e literacia digital, ao invés do simples
e mero acompanhamento da utilização das ferramentas digitais.
• Motivação para a utilização de tecnologia com base nas necessidades reais das pessoas.
• Definição do leque de competências necessário ao mundo de trabalho em ambientes cada vez
mais digitais e com uma utilização crescente de ferramentas digitais.
• Estruturação por níveis dessas competências tendo em conta: níveis de literacia digital mais
baixos e mais elevado; públicos vulneráveis; divisão sectorial das empresas e das suas
necessidades.
• Identificação da necessidade de competências transversais necessárias a todas as pessoas.
• Deste modo, as competências digitais têm necessidades de níveis de desenvolvimento
diferentes consoante as gerações envolvidas.
a.
Note-se, contudo, a aparente facilidade de interação com as máquinas de
gerações mais velhas. Resultados de investigação experimental com a leitura de
documentos em papel e digital.
b.
Por outro lado ressalte-se o facto de erradamente se considerarem, por
defeito, os nativos digitais como os mais competentes digitalmente.
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• Não basta o contacto com ferramentas para que se seja proficiente nas questões de literacia
digital. Como tal é necessário que haja um processo de aprendizagem que integre apropriação
e domínio de conceitos e conteúdos e não apenas de ferramentas.
Assegurar a democratização do acesso ao usos das tecnologias e sua utilização
• Necessidade de uniformização de serviços públicos em termos de serviços digitais de modo a
promover o acesso à utilização das tecnologias digitais.
• Validação das ferramentas e das plataformas a partir da diversidade de utilizadores.
• Estandardização da criação dos próprios sites e plataformas para serem acessíveis a todos os
cidadãos e cidadãs.
Recomenda-se um investimento nas competências digitais relevantes
• Necessidade de estimular o pensamento crítico, resolução de problemas, para a utilização das
tecnologias e do digital, seguindo as diretrizes europeias no que se refere à competência
digital enquanto competência chave.
• Motivação para a utilização das ferramentas digitais terá que ser enquadrada e desenvolvida a
partir das necessidades individuais;
• Considerar-se a literacia digital como facilitadora de literacia funcional.

Recomenda-se investimento em estratégias pedagógicas com o PBL
• O Project Based Learning enquanto estratégia pedagógica para a promoção do sucesso. O
exemplo do trabalho feito com instituto politécnicos com professores e estudantes
(adultos(/as e jovens adultos/as) dos TeSP na área das tecnologias e electrónica. Tem se
verificado o impacto da utilização do PBL na diminuição da taxa de abandono que foi
significativamente menor.
• O PBL foi assim considerado como um exemplo de como será neste contexto de EA de
problematizar modos de ensino e aprendizagem que sejam transformadores ao mesmo tempo
que considerem as especificidades inerente à educação de pessoas adultas.
Recomenda-se que se atente ao saber tácito das pessoas
• Conhecimento tácito necessário ao funcionamento das próprias empresas está ausente dos
processos de digitalização das próprias empresas.
• Será necessário ativar um repositório de informação com sistematização de um registo de
gestão de lições aprendidas.
• Limite das máquinas na singularidade e originalidade de cada ser humano.
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Recomenda-se um maio investimento e desenvolvimento dos perfis de formadores/as
• O papel de formador/a parece estar cada vez mais próximo do papel de consultor/a, existindo
a necessidade de uma componente pedagógica aliada a uma componente técnica específica de
cada área.
• A educação de adultos nesta área deve ser feita por especialistas na área da literacia o que não
implica especialização em literacia digital. A especificidade da literacia de adultos não pode ser
feita por pessoas com experiência na literacia de crianças e/ou jovens. Recomenda-se estudar
o caso do reino Unido que faz formação específica para os profissionais de literacia de adultos.
• É relevante formar docentes e formadores/as em competências digitais para a modalidade
e.learning e b.learning.

Recomendações gerais para um PNLA
• Formação de formadores/as desenvolvida a partir de experiências piloto
• Desenvolver-se um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.
• Considerar uma “reeducação” para o uso das tecnologias tendo em consideração a
empregabilidade;
• Sensibilidade a diferentes territórios e regiões, recomendando-se flexibilidade e
reconhecimento de diferentes oportunidades e a existência de desigualdades estruturais.
• Responsabilizar empresas e o mundo do trabalho em geral na capacitação digital das pessoas
trabalhadoras, tendo em consideração os processos de digitalização e robotização em muitos
contextos de trabalho.
• Criação de comunidades facilitadoras para a educação de adultos/as, mobilizando stakeholders
em rede e com responsabilidade na capacitação digital de diferentes populações. Enfatiza-se a
relevância de se considerarem estratégias que integrem uma diferenciação contextual. Nesta
lógica de proximidade a formação de mediadores digitais em pedagogias de proximidade.
• Desenvolverem-se processos rigorosos de diagnóstico e de medição de impacto das diferentes
estratégias e medidas a implementar na educação de adultos.

Para uma melhor compreensão organizaram-se as principais preocupações, seu enquadramento
em prioridades, estratégias, atores e áreas emergentes em quatro eixos principais: (1) Questões
Transversais & Pré-Requisitos; (2) Competências Digitais; (3) Abordagens Pedagógicas e (4)
Formação de Docentes & Formadores/as. Finalmente um quadro síntese de linhas de ação
propostas para cada eixo organizador.

PROJETO SRSS/S2018/039

9

Eixo 1. Questões Transversais & Pré-Requisitos
Prioridades Políticas
• Princípios da
humanidade, vida em
sociedade e da
construção da sociedade.
• Adequação das
plataformas aos
utilizadores e não o
inverso.
• Criar condições
políticas e sociais para
pontos de interesse e
motivação.

Estratégias

Stakeholders

Áreas Emergentes

• Publicar e disseminar
princípios da Humanidade.

• Professores

• Intervenção de outros atores

• Formadores

• Economia digital

que não apenas os educativos.

• Empresas de

• Cidadania diigtal

• Implementação da

software

• UX/UI

digitalização pelos serviços

• Especialistas

• Direito e

públicos juntos dos utilizadores.

UX/UI

regulamentação das

• Vantagens

• Prestadores de

ferramentas digitais

• Gamificação da utilização das

serviços públicos e

• Integração do

tecnologias digitais.

privados

digital nos Direitos

• Liberdade de utilização

• Comunicação

Humanos.

responsável componente lúdica

social

e interação social.
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Recomendações:
•

Criar condições e motivações para os utilizadores na utilização do digital.

•

Reconhecimento e valorização pessoal do ser humano.

Eixo 2. Competências Digitais
Prioridades Políticas
• INCODE 2030
• Indústria 4.0
• Literacia e

Estratégias

Stakeholders

• Plataformas digitais para a

• Empresas e

leitura, escrita e cálculo.

associações

• Inclusão de software no

empresariais.

tratamento e análise de dados.

• European Literacy
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Áreas Emergentes
• Cibersegurança
• Machine Learning
• Inteligência

Numeracia básicas

• Laboratório e oficinas digitais

Network (ELN).

Artifical

• Competências

patrocinadas pelas próprias

• Google.org

• Cloud computing

básicas

empresas.

• Centros Ciência

• Transformação do

• Capacitar i4.0

• Embaixadores digitais por

Viva

conhecimento

região.

• Empresas regionais

implícito em

• Compete2020

explícito.

• IAPMEI
Recomendações:
Necessidade de adaptar o ensino formal de crianças e jovens a este Plano Nacional de Literacia

•

Digital.
•

Criação de cursos de jogos digitais.

•

Garantir o acesso a uma língua materna.

Eixo 3. Abordagens Pedagógicas
Prioridades Políticas

Estratégias

Stakeholders

• Desenvolvimento de
um sistema de RVCC no
• Autarquias

domínio digital.
• Criação de centros

• Construção de perfis para a

• Universidades

locais para o domínio

adequação de respostas aos

• Politécnicos

das competências

contextos.

• Escolas e

digitais

• Lógicas mais próximas de

agrupamentos

• Territorialização de

intervenção: consultoria em

• Sindicatos

centros digitais.

equipas multidisciplinares.

• Serviços públicos

• Integração da

• Dimensão participada na

• Associações

valência digital nos

criação das próprias estratégias.

empresariais e

serviços públicos.
• Diagnóstico dos
níveis de competência
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digital.
Recomendações:
•

Necessidade de garantia de qualidade na construção destas abordagens.

Eixo 4. Formação de Docentes & Formadores/as
Prioridades Políticas

Estratégias

Stakeholders

• Criar mecanismos de RVCC

• Ministérios de

• Oferta de promoção

para alfabetizadores de

Educação

de literacia básica.

adultos.

• Instituições de

• Formação de

• Contratação de profissionais

Ensino Superior

educadores/formadores

envolvidos em iniciativas

• ANQEP & Centros

de pessoas adultas.

anteriores de educação de

Qualifica

• Revitalização da

adultos.

• Organizações com

oferta de educação de

• Dinamizar redes

oferta de

adultos de dupla

locais/regionais de centros e

alfabetização

certificação

instituições de educação de

• Organizações de

adultos.

educação de adultos

Áreas Emergentes

• Alfabetização de
adultos
• Analfabetismo
regressivo
• Economia do
conhecimento

Recomendações:
•

Divisão por níveis de literacia: básica e outros.

•

Criação de uma área de educação de adultos nas licenciaturas de Ensino Básico.

Linhas de ação para cada eixo
Eixos

Linhas de Acção

1. Questões
Transversais

&

Pré-

Requisitos
PROJETO SRSS/S2018/039

• Criação da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Digitais.
• Implementação da digitalização pelos serviços públicos juntos dos
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utilizadores.
• Uniformização de todos os serviços públicos digitais através de UX/UI.
• Implementação de uma política de alfabetização de adultos, que inclua as
questões digitais nos níveis iniciais do DigComp 2.1
• Criação de uma definição de “digital” e de “literacia digital”.
• Criação de uma rede nacional de centros de educação de adultos com a
componente de literacia digital.
• Definição de um leque de competências digitais necessárias à população
portuguesa nua estrutura de níveis de desenvolvimento dessas competências
e integradas numa abordagem multidisciplinar.
2. Competências

• Criação de plataformas digitais para a leitura, escrita e cálculo.

Digitais

• Criação de laboratório e oficinas digitais empresarias no seio das principais
empresas portuguesas.
• Implementação de entidades embaixadoras digitais por região.
• Desenvolvimento de uma formação em comportamento ético digital.
• Desenvolvimento de um sistema de RVCC no domínio digital.
• Criação de centros locais para o domínio das competências digitais.
• Obrigatoriedade de integração da valência digital em todos os serviços
públicos.

3. Abordagens

• Realização de um diagnóstico nacional dos níveis de competência digital da

Pedagógicas

população portuguesa.
• Criação de equipas multidisciplinares na constituição de novo cursos (nível
1 a 8).
• Implementação de uma metodologia Problem Base Learning (PBL) na
formação de níveis mais avançados (QNQ: 5-8).
• Oferta de promoção de literacia básica, incluindo também a digital a toda a

4. Formação
Docentes

de
&

Formadores/as

população portuguesa.
• Formação de educadores/formadores de pessoas adultas, com uma
valência digital.
• Criação de uma área de educação de adultos nas licenciaturas de Ensino

PROJETO SRSS/S2018/039

13

Básico.
• Formação contínua de componente pedagógica com enfoque nas
competências digitais para a formação em modalidade e.learning e
b.learning.
• Criação de um plano de formação de formação de mediadores digitais em
pedagogias de proximidade.
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