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Introdução 

 

Uma das maiores conquistas do século passado foi o aumento da esperança média de vida (Mirkin 

& Weinberger, 2001). Em 2015, o número de pessoas com 55 anos ou mais no mundo encontrava-

se nos 1.3 biliões e espera-se que este número ultrapasse o seu dobro em 2050, atingindo os 2.6 

biliões (o que representa 26% de toda a população mundial). Além disso, prevê-se que a 

percentagem de pessoas com 80 anos ou mais venha a aumentar mais rapidamente quando 

comparada com as restantes faixas etárias de adultos 55+. Em 2015, 125 milhões de pessoas 

tinham idade igual ou superior a 80 anos, número que se estima que triplique até 2050, para a 

ordem dos 434 milhões (aproximadamente 4% da população mundial) (United Nations, 2017).  

Os adultos 55+ encontram-se, atualmente, perante uma sociedade crescentemente tecnológica, 

o que gera um sentimento natural de exclusão entre este grupo etário principalmente devido à 

dificuldade em usar e lidar com tecnologia, pela dificuldade em aceder a novas tecnologias e ao 

sentimento de incapacidade de adquirir novos conhecimentos  (Sixsmith & Gutman, 2013). 

(Sixsmith & Gutman, 2013). Assim, os baixos níveis de competências digitais entre e população 

sénior é, frequentemente, sinónimo de isolamento social, segregação no acesso à informação e 

serviços, perda de autonomia e crescente sentimento de incapacidade de adaptação à sociedade 

(Borges, Sinclair, & AGE Universal access and Independent Living Expert Group, 2008). 

Melhorar os níveis de competências digitais entre adultos 55+ constitui um meio para melhorar a 

sua qualidade de vida pela promoção de um estilo de vida ativo (através da educação, participação 

social, atividades de lazer, procura de conhecimento e informação, etc.). Espera-se que o fomento 

destas competências se traduza em maior independência e, consequentemente, em estilos de 

vida mais saudáveis e melhor qualidade de vida entre a população 55+. Adicionalmente, abre-se 

o potencial para manter esta população profissionalmente ativa por mais tempo, melhorando a 

produtividade da sociedade (Damant, Knapp, Freddolino, & Lombard, 2017). Além disto, a 

educação e a aprendizagem ao longo da vida têm um impacto direto e positivo na saúde mental 

e no domínio cognitivo, importantes para uma melhor adaptação aos desafios da era 

contemporânea, facilitando a participação social, a independência e a autonomia (World Health 

Organisation, sem data). 

Utilizando dados da Wave 6 (2015) da base de dados do Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe (SHARE), observamos que, a nível europeu, 36,1% de adultos 55+ têm competências 

básicas no uso de computador (fig.1) e 35,9% não têm competências digitais na utilização do 

mesmo dispositivo (fig.2). 
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Figura 1 – Prevalências de adultos 55+ com competências básicas no uso de computador, por país  

 

 

Figura 2 – Prevalências de adultos 55+ sem competências no uso de computador, por país 

 

Um dos objetivos do ICTskills4All passa por desenvolver conteúdo online para a promoção de 

competências digitais entre adultos 55+. Previamente a esta fase de desenvolvimento, 

entendemos pertinente e necessário efetuar uma pesquisa e revisão de recursos online já 

existentes, dirigidos ao ensino de competências na área das TIC a adultos 55+, a nível regional, 

nacional, europeu e internacional. Assim, este intellectual output consiste numa revisão destes 

recursos, avaliando o seu conteúdo e eficácia. Esta revisão foi efetuada por todos os parceiros 
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cruzando diferentes fontes e referências a nível nacional, europeu e internacional. O conteúdo 

aberto e público dos recursos identificados foi alvo de análise também em aspetos relacionados 

com o seu design gráfico e design da experiência do utilizador (User Centered Design), focando o 

utilizador sénior e as suas necessidades. Este relatório irá ser usado pelo consórcio para 

desenvolver o site educativo do ICTskills4All, bem como os materiais que irá disponibilizar. 

 

Metodologia 

 

Cada parceiro conduziu atividades de pesquisa a nível regional e nacional de recursos online 

destinados à aprendizagem de TIC, para adultos 55+. Esta pesquisa foi desenvolvida recorrendo a 

informação disponibilizada online por prestadores de serviços educativos, complementada com 

reuniões presenciais com prestadores e organizações locais, assim como com formadores, de 

modo a melhor compreender o tipo de recursos de aprendizagem mais utilizados e valorizados. 

Adicionalmente, a Universidade do Porto e a Cybermoor efetuaram pesquisa a nível internacional, 

e a All Digital a nível europeu. 

A avaliação da eficácia dos recursos identificados revelou-se um desafio na medida em que são 

escassos os dados publicados acerca desta matéria, tal como acerca de avaliações de impacto 

levadas a cabo pelas diversas organizações ou prestadores de serviços educativos. 

Consequentemente, esta revisão viu o seu foco redirecionado para a análise do conteúdo dos 

recursos identificados. A informação recolhida foi processada coletivamente pelos parceiros de 

modo a construir observações concisas acerca de aspetos variados, tais como o tipo de acesso aos 

recursos (gratuito/pago/aberto), tipo de informação e media predominante 

(vídeo/texto/interativo), utilização de interface (navegação) e design gráfico (tipografia). Focando 

estes aspetos, definiu-se assim o ponto de partida para a análise dos diferentes recursos, 

culminando no presente documento. 
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1. Recursos formativos online 

 

1.1 Portugal 

1.1.1 Recursos online 

 

Em Portugal, o ensino de TIC a adultos 55+ surge quase exclusivamente em projetos/programas 

de universidades sénior, representando uma resposta social a realidades locais ou regionais. Os 

projetos dirigidos à inclusão social conseguem, habitualmente, financiamento para adquirir 

equipamento como computadores ou tablets. No entanto, verifica-se frequentemente a 

dificuldade em efetuar atualizações aos bens adquiridos, o que acaba por se traduzir, muitas vezes, 

em software e hardware desatualizado para o processo de aprendizagem. Dado que os programas 

de implementação local são predominantes no ensino de TIC a adultos 55+, é bastante incomum 

encontrar projetos de cariz trans-regional ou programas online aplicados a uma escala maior. 

A única referência de formação online por nós identificada foi o MUDA. Este projeto encontra-se 

a decorrer a nível nacional e tem como objetivo promover a integração digital de cidadãos 

portugueses, especificamente pela utilização de serviços online (como banco online, serviços de 

saúde, comunicações, compras, serviços públicos, etc.). O projeto conta com a colaboração de 

diversos parceiros, entre eles o Estado Português e diversas empresas de diferentes setores do 

mercado, sendo cofinanciado pela Comissão Europeia e fundos público. A participação no projeto 

está aberta à população em geral, no entanto, o público-alvo sugerido e a implementação de 

estratégias de aprendizagem intergeracional orientam o foco para a população sénior como alvo 

principal. O MUDA desenvolve duas abordagens para a formação de adultos em como utilizar 

serviços digitais e melhorar competências digitais: formação em contexto intergeracional e 

recursos online, pelo que os últimos foram alvo de análise no âmbito deste relatório. Os conteúdos 

disponíveis aparecem principalmente sob a forma de vídeos de instruções e dicas sobre como 

estar e comunicar online, como usar serviços digitais, ou como navegar online em segurança. Este 

foi o único caso que identificámos de formação online em TIC para adultos 55+, em Portugal. 

 

1.1.2 Impacto e conteúdo 

 

O MUDA começou há dois anos e, por este motivo, ainda não se encontram publicados resultados 

de avaliações do impacto da aprendizagem de competências TIC entre adultos 55+, no âmbito 
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deste projeto. O seu conteúdo online – vídeos e tutoriais dedicados à aprendizagem de 

competências em TIC – está disponibilizado de forma aberta e gratuita ao público em geral, com 

particular foco no sénior. Estes materiais educativos são de natureza informativa, mais do que 

conteúdos de aprendizagem propriamente ditos, verificando-se uma simplificação significativa 

em termos de conteúdo e estrutura, comparativamente a cursos de formação na área. São, todavia, 

complementados pela abordagem principal do projeto – sessões presenciais de aprendizagem 

intergeracional entre jovens adolescentes e gerações mais velhas. 

 

1.2 Reino Unido 

1.2.1 Recursos online 

 

No Reino Unido, verificamos a existência de programas de formação que misturam abordagens 

presenciais e online. Organizações de grande dimensão como a Age UK e a University of the Third 

Age são casos de instituições que disponibilizam programas de formação locais especificamente 

para seniores. Existem ainda Centros Online que oferecem formação localmente ao público em 

geral, em centros comunitários ou bibliotecas, acessível, portanto, também a adultos 55+. Desde 

o final dos anos 90 que se tem verificado um desenvolvimento consistente de materiais formativos 

online por parte dos Centros Online, de modo a complementar a oferta educativa presencial. Estas 

sessões de formação presencial são, portanto, complementadas com formação online, sendo que 

os formandos desenvolvem atividades e tarefas autonomamente, contando com a presença do 

formador para apoio ou questões que possam surgir no processo. Adicionalmente, os formandos 

podem treinar ou aprender autonomamente tendo acesso a um dispositivo e ligação à Internet. 

Os Centros Online são parcialmente financiados pelo governo inglês, todavia são habitualmente 

suportados por instituições de solidariedade social com fundos suficientes para desenvolver 

materiais online. Existem ainda iniciativas privadas que oferecem esta mistura de formação online 

e presencial como o Barclays Digital Eagles. 

Identificamos ainda a existência de cursos completamente online, como por exemplo no 

Learndirect, cujo foco se centra na produtividade através da aprendizagem de TIC, requerendo um 

acesso pago. Estes cursos são disponibilizados por empresas privadas que ocasionalmente 

recebem apoio do estado para o desenvolvimento destes cursos. Este modelo não funciona tão 

bem sobretudo para utilizadores TIC de nível básico ou inferior, potenciado pelo sentimento de 

relutância em pagar para aceder a formação. Não identificamos cursos para aprendizagem de 

competências de nível avançado, direcionados especificamente a adultos 55+. No entanto, existe 
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oferta formativa online, com especial foco no aumento da produtividade no local de trabalho, 

sendo que são igualmente cursos pagos. 

 

 

1.2.2 Impacto e conteúdo 

 

No Reino Unido, identificamos 7 websites com conteúdo gratuito e aberto à população em geral. 

Apenas dois destes sites são especificamente dirigidos à população senior – TechBoomers e U3A. 

Nenhum dos dois requer um login ou conta de utilizador para aceder e consultar conteúdos. A 

rede Good Things recolhe informação acerca do tempo demorado pelos utilizadores a completar 

os seus cursos, que decorrem em bibliotecas e centros comunitários, sendo que, todavia, estes 

dados não foram tornados públicos. A U3A levou a cabo uma análise relativamente aos seus 

cursos, além da área de TIC, e concluiu que sessões presenciais são mais eficazes a gerar benefícios 

e impacto positivo entre os participantes, tal como o combate à solidão. 

Verifica-se um movimento para que alguns dos recursos online disponíveis funcionem como 

complemente às formações presenciais, com elevada qualidade. Este tipo de recursos incide sobre 

exercícios que as pessoas podem realizar em casa ou com reduzida supervisão. Por outro lado, 

estes recursos e formações não têm qualquer tipo de acreditação. Este é um problema mais 

facilmente contornável no ensino a seniores, na medida em que não é tão habitual necessitarem 

de comprovar documentalmente as suas competências digitais para as suas entidades 

empregadoras. 

Identificamos ainda o BBC Webwise que, no setor das competências digitais, disponibiliza guias 

para os utilizadores, não oferecendo, no entanto, grande profundidade técnica ou detalhes nos 

conteúdos. Por outro lado, o Techboomers tem ligações com diversas empresas e explica como 

utilizar os seus serviços digitais (websites e apps), com especial foco no público sénior. O Home 

and Learn tem cursos de nível iniciante disponíveis online. Os cursos nativos para software 

Microsoft demonstram que o que a oferta formativa online necessita de se manter 

incessantemente a par do desenvolvimento de novas plataformas, apps e serviços digitais. O 

Vision2learn oferece cursos gratuitos com foco na produtividade. Neste último exemplo, os cursos 

de competências básicas podem ser benéficos para seniores, no entanto não estão direcionados 

a este público em concreto. 
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A maioria dos recursos online, no Reino Unido, não se encontram particularmente focados no 

público sénior. Consequentemente, não estão otimizados para esse público e para as suas 

necessidades, o que se verifica desde o conteúdo à linguagem utilizada que, muitas vezes, é de 

difícil compreensão para o utilizador sénior. 

 

 

1.3 Letónia 

1.3.1 Recursos online 

 

Na Letónia é incomum a aprendizagem de competências TIC por parte de seniores, sobretudo no 

sentido de adquirir competências. Tendo em consideração o contexto sócio-demográfico e a 

cultura laboral, de forma geral verifica-se uma baixa exigência de competências digitais nos 

cidadãos 55+. As entidades públicas e os bancos disponibilizam serviços digitais e organizam 

diversos seminários regionais em como utilizar estes serviços, na ótica de manter a população 

sénior integrada e a par do desenvolvimento tecnológico. Todavia, encontrar informação, apoio e 

materiais de aprendizagem não é uma tarefa fácil ou acessível para o cidadão 55+. Em resposta a 

esta problemática, o Centro Estatal da Cultura e Sistemas da Informação tem vindo a disponibilizar 

cursos em literacia digital para seniores em mais de 800 bibliotecas públicas na Letónia, que 

também têm vindo a surgir – pagos – em diversas organizações cujo público alvo são adultos 55+. 

Contudo, estes cursos são lecionados em contexto de grupo e num modelo instrutivo. Apenas 4 

recursos online para seniores foram identificados, sendo que não são fáceis de encontrar ao 

navegar online, uma vez que são, frequentemente, utilizados como linha orientadora por 

formadores de TIC a seniores. 

Os quatro recursos identificados são: o Mana Latvija.lv; materiais online disponibilizados na página 

web do Centro Estatal da Cultura e Sistemas da Informação; Conecta-te, Letónia; Seniores Online 

(um projeto da Nordplus). Todos os recursos são de acesso aberto e gratuito, sem necessidade de 

criação de conta ou credenciais de login. 
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1.3.2 Impacto e conteúdo 

 

O Mana Latvija.lv 1 é financiado pelo Ministério do Estado e do Desenvolvimento Regional, cuja 

prioridade é tornar digitais os serviços públicos. O portal do ministério descreve e explica 

sucintamente os serviços públicos disponíveis online, assim como oferece instruções sobre como 

os utilizar e ligações úteis para aceder a todos os serviços. No entanto, é praticamente inviável de 

aprender concisamente acerca destes serviços online sem o apoio institucional das organizações 

públicas a que dizem respeito. Assim, afigura-se necessário dinamizar seminários gratuitos para 

disseminar informação sobre estes serviços. Adicionalmente aos seminários de curta duração que 

decorrem nalgumas instituições públicas responsáveis peloss serviços digitais, os e-serviços são 

um tema de aprendizagem abordado em formações dinamizadas em bibliotecas públicas e 

instituições educativas privadas. 

Os materiais publicados no portal do Centro Estatal da Cultura e Sistemas da Informação são 

encontrados com alguma dificuldade. Além disso, estes recursos são destinados a formadores e 

não a potenciais interessados em adquirir conhecimentos na área, que se encontrem a pesquisar 

online sobre esta matéria. Todavia, estes materiais são amplamente utilizados para dinamizar a 

oferta formativa presencial que existe na Letónia. Estes materiais são complementados por 

informação metodológica para os formadores, de modo a melhor conseguirem dar formação a 

grupos variados: seniores, pessoas com necessidades especiais, com deficiências visuais, em 

contextos socioeconómicos desfavorecidos, entre outros2. 

“Pieslēdzies, Latvija” (Conecta-te, Letónia em português), é o recurso online mais conhecido na 

Letónia. Este projeto começou em 2013 e tem-se mantido ativo desde então. O projeto arrancou 

com a “Riga Active Seniors Alliance” (RASA), a maior organização orientada para o público sénior 

na Letónia. O objetivo inicial do projeto era o ensino de competências digitais a seniores com 

poucos conhecimentos na área. Em 2014, o projeto tinha atingido mais de 20 mil seniores em toda 

a Letónia, tendo atingido uma média de 2200 nos anos seguintes. Tal foi possível sobretudo 

devido à colaboração entre a Lattelecom e a RASA. Em 2018, 31 010 seniores tinham recebido 

formação em TIC neste projeto. Complementarmente, a Lattelcom veio a disponibilizar. 

O texto figura como o meio predominante para transmitir conteúdo, tendo sido também 

identificados alguns conteúdos interativos e em vídeo, no Conecta-te, Letónia e no Centro Estatal 

da Cultura e Sistemas da Informação respetivamente. 

                                                             
1 Mais informações em: https://mana.latvija.lv 
2 Materiais acessíveis em: http://www.kis.gov.lv/agentura/metodiskie-materiali/ and http://www.kis.gov.lv/agentura/macibu-materiali/ 
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Numa nota positiva, estes recursos apresentam o conteúdo de aprendizagem com relativa 

simplicidade. O conteúdo aparenta ser de fácil compreensão, contudo, podemos levantar a 

questão se estes recursos são efetivos no incentivo do sénior para que continue a procurar adquirir 

competências. Outro aspeto positivo é que o layout é semelhante ao de um livro e, sendo o livro 

o formato clássico para adquirir informação escrita, especialmente para seniores, torna-se fácil de 

prever e perceber a fluidez e profundidade na aquisição de competências, dado que o utilizador 

compreende que a página seguinte irá adicionar conhecimento ao que aprendeu até ao 

momento. 

O principal problema da oferta formativa online passa pela sua escassez e pelo elevado esforço 

que é necessário empregar para encontrar recursos online na área das TIC – esta não é uma tarefa 

simples, sendo muitas vezes uma tarefa que gera algum sentimento de frustração. Dado este 

contexto, torna-se evidente que a formação presencial assume uma posição preferencial face à 

aprendizagem autónoma em TIC, entre o público sénior. 

 

1.4 Polónia 

1.4.1 Recursos online 

 

Na Polónia, identificamos 14 recursos online com diferentes pacotes de formação, dos quais três 

são cursos pagos. Dois permitem um acesso gratuito limitado, mantendo parte do conteúdo 

restrito a acesso pago. A maioria dos recursos utilizam texto, sendo que 5 usam vídeo como 

instrumento formativo. 

Verificamos a existência de uma ampla oferta formativa online para adultos, sendo que apenas 

uma pequena parte é dirigida a adultos 55+, pelo que a maioria se encontra orientada para a 

aquisição de competências para o mercado de trabalho. 

Alguns dos recursos identificados não se encontram ativos ou atualizados, pelo que não 

identificamos muitas informações acerca do seu estado atual. Prevemos que estas situações sejam 

casos de projetos que perderam a sua continuidade, dado o seu término ou do seu período de 

financiamento. 

Não existe nenhum website com informação sobre a oferta formativa online disponível 

gratuitamente, com conteúdo aberto ou aprovada especificamente para o público 55+. Apesar da 

formação em TIC para seniores ser uma das prioridades do governo polaco, não se encontram 

disponíveis quaisquer linhas orientadoras para formadores ou para a aquisição de competências 
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formativas. Do mesmo modo, não se identificaram as mesmas linhas relativamente a estruturação 

de conteúdos ou metodologias de aprendizagem. 

 

1.4.2 Impacto e conteúdo 

Apenas um dos recursos identificados - pisupisu.pl – disponibiliza conteúdo interativo. Apesar 

deste website ser direcionado ao público infantil para a prática da escrita (gramática, ortografia, 

trava línguas, etc.), é bastante útil e é um recurso já testado para a melhoria de competências 

digitais e de escrita no computador entre seniores com poucas competências TIC. 

A maioria dos recursos surgem sob a forma de e-books com conteúdo informativo e descritivo 

sobre como utilizar o computador e o software, como usar processadores de texto e o Microsoft 

Excel, fazer download de fotos ou filmes, aprender os passos básicos para criar e usar o e-mail, o 

Facebook, etc. 

De forma geral, o impacto é medido pelo acompanhamento regular (ou tracking) do progresso 

do utilizador no curso que, por sua vez, recebe incentivos para completar a tarefa em que se 

encontra. Todavia, não encontramos dados relativos à avaliação das funcionalidades e da eficácia 

dos recursos. 

O website www.pisaniebezwzrokowe.pl recorre a um sistema de ranking de utilizadores com 

pontuações e número de erros, permitindo um acompanhamento entre pares. 

Não existe nenhuma base de dados que agregue as opiniões ou comentários dos utilizadores 

seniores. Consequentemente, não dispomos de informação acerca da eficácia ou do tipo de 

barreiras de utilização que estes recursos colocam aos seus utilizadores. 

A forma de avaliação mais evidente de recursos TIC online para seniores é efetuada pelo 

kometa.edu.pl – Rede de Educação Digital. Esta rede orienta o seu foco de atuação para o 

desenvolvimento de ferramentas educativas digitais, dirigindo-se a diferentes grupos etários e 

publicando regularmente artigos e relatórios disponíveis online, de forma aberta e gratuita3. 

Identificamos diversos cursos na Polónia, alguns de acesso pago, outros de acesso gratuito, sendo 

que alguns são dirigidos ao público 55+. As tendências apontam para um aumento da oferta deste 

tipo de recursos sendo que, no entanto, não exista informação clara sobre como é efetuado o 

controlo de qualidade ou de impacto destes recursos. Os recursos surgem, frequentemente, sob 

a forma de e-books e não dispõem de conteúdo interativo ou prático, sendo que é requerida ao 

                                                             
3 Mais informações em: www.kometa.edu.pl 
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utilizador um forte sentido de auto motivação para este processo de aprendizagem. Este tipo de 

oferta dificulta a integração de utilizadores 55+ principiantes na área das TIC. Alguns dos recursos 

disponibilizam apenas os passos iniciais ou módulos introdutórios gratuitamente, sem qualquer 

avaliação de progresso, requerendo um acesso pago para aceder aos conteúdos completos. 

Nestes casos, informações detalhadas sobre os conteúdos e processo de aprendizagem do 

utilizador são raramente disponibilizadas. Dado que a maioria dos recursos se encontra dirigida ao 

público adulto em geral, o tamanho das fontes tipográficas raramente se encontra ajustado às 

necessidades de leitura do público 55+. 

 

1.5 Projetos de financiamento europeu 

1.5.1 Programas europeus 

 

Uma das principais prioridades da Agenda Digital para a Europa da Comissão Europeia é a 

promoção da literacia, competências e inclusão digitais. Isto significa que a União Europeia, ao 

reconhecer que uma percentagem da população se encontra excluída da literacia dos media, 

acredita que a população sénior representa uma grande proporção desta população e se devem 

tornar e-seniores o mais rapidamente possível. Simultaneamente, o envelhecimento ativo significa 

que os cidadãos seniores terão mais independência e autonomia, ativando-se nos domínios 

pessoal, social e económico. 

A Comissão Europeia tem promovido diversas iniciativas para permitir e promover o trabalho 

colaborativo entre diferentes organizações de modo a corresponder a esta prioridade. A análise 

da informação disponível revela um grande número de projetos europeus focados nos utilizadores 

seniores e nas suas necessidades no uso, aprendizagem e atualização dos seus conhecimentos no 

domínio das TIC. Muitos deles decorrem ao abrigo do programa Erasmus+ e, mais 

especificamente, sob a Ação Chave 2 (Key Action 2) – Parcerias estratégicas para a Educação de 

Adultos. 

Parcerias estratégicas na educação de adultos agregam consórcios ou parcerias de diferentes 

países e podem durar entre 12 a 36 meses. Parcerias Estratégicas em educação de adultos devem-

se focar em atividades destinadas à educação de adultos nos diversos países da parceria. 

Um olhar mais atento sob os projetos financiados por fundos europeus e implementados ao longo 

da Europa, no campo da promoção das competências digitais entre a população sénior, revela 

que existe oferta formativa que incide em formação online e em formação presencial. 
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Direcionando o foco para os recursos online, sendo esse o objetivo deste relatório, podemos 

concluir que a maioria destes recursos é composto por materiais de e-learning focados nas 

competências TIC básicas. Por exemplo, o projeto Seniors@DigiWorld tinha como objetivo 

promover o uso autónomo do tablet entre os cidadãos seniores, podendo usar esta competência 

para seu benefício na sua rotina diária. Com este objetivo, o projeto visa qualificar formadores que 

trabalhem diretamente com seniores que têm pouca experiência no uso do tablet. De modo 

semelhante, o objetivo geral do projeto AcTive é desenvolver materiais educativos, 

complementados por uma plataforma online, que tenham em consideração as necessidades 

específicas de pessoas que não têm experiência no uso de dispositivos de assistência (ex. 

smartphones ou sistemas de comunicação de emergência). Ainda de referir, no âmbito do ELSSHA 

(European Home Learning Service for Seniors Associations), foi desenvolvida uma componente de e-

learning dedicada à aquisição de competências TIC básicas. 

Alguns destes projetos têm como objetivo fomentar a empregabilidade de seniores, como é o 

caso da plataforma Senior Plus, desenvolvida no contexto do projeto Senior Plus que visa articular 

a ligação entre pessoas e oportunidades de formação e entidades formativas. Este projeto 

pretende também promover os recursos existentes, pelo que o ICTskills4All deverá marcar a sua 

presença neste website. 

No entanto, existem também cursos online que visam a promoção de competências mais 

avançadas ou específicas. Estes recursos são publicados em contexto de e-learning ou como 

materiais informativos ou de entretenimento. O projeto UISEL (Ubiquitous Information for Seniors 

Life), por exemplo, disponibiliza cursos para professores e staff que trabalham com cidadãos sénior, 

focando-se em e-serviços governamentais, banco, saúde, informativos e outros media que 

previnem o isolamento e promovem o lazer e a ocupação dos tempos livres. O projeto ELSSHA 

contemplava um projeto sobre cultura chamado de “UNESCO course” no qual os participantes 

tinham de apresentar dois locais que estivesses listados como Património Mundial da UNESCO. 

Outro exemplo é o CINAGE (European Cinema for Active Aging) que se destina aos seniores, usando 

o cinema como estratégia para promover o envelhecimento ativo. São ainda de referir os projetos 

P3AE (Promoting Third Age Education) e Silver Code. O objetivo do P3AE era melhorar a qualidade 

de vida do cidadão sénior pela criação de uma plataforma online para a aprendizagem de TIC, 

combinando ensino online com ensino presencial. Já o Silver Code pretendia transmitir 

conhecimentos ao nível de código e programação. 

Por outro lado, outros recursos online tinham como foco específico a saúde e o bem estar do 

público sénior, como é o caso do WHOLE (Well-being and Healthy Choices for Older Adults and their 
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Carers) que promove a aprendizagem de TIC através do envolvimento dos seniores com coaching 

em saúde e estilo de vida. 

Finalmente, outros projetos são concretamente direcionados a educadores de adultos, tendo em 

vista a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Podemos citar vários 

exemplos destes projetos, como é o caso do SKILLSUP (Skilling up educators for today’s and 

tomorrow’s labour market), que desenvolveu uma plataforma aberta e colaborativa para a 

aprendizagem de competências digitais e interpessoais (soft skills) por parte de formadores de 

adultos. É ainda de referir o projeto Telle (Teaching and Learning for Life in Europe) visa promover a 

internacionalização do papel do formador de adultos, assim como das suas competências gerais 

e profissionais, disponibilizando conteúdos de aprendizagem em áreas como fotografia, vídeo, 

aplicações e redes sociais, assim como em sites de aprendizagem online. Finalmente, o projeto 

Ed-way (Education on the way: introducing technology-enhanced informal learning) pretende facilitar 

o uso de estratégias de educação formal e informal na formação de adultos, incluindo os seniores 

como parte fundamental da sociedade digital, tendo desenvolvido recursos formativos online 

incluindo pequenos vídeos ou produções multimédia. 

 

1.5.2 Impacto e conteúdo 

 

Todos os projetos financiados pela EU preveem, nos seus contratos, o acompanhamento e 

monitorização do número de utilizadores envolvidos. Todavia, ao passo a avaliação final e os 

relatórios de progresso – que incluem dados acerca do envolvimento dos utilizadores com os 

recursos online – são facilmente acessíveis nalguns projetos, noutros são difíceis de encontrar. 

Nos projetos em que esta informação está acessível, a avaliação do impacto foi maioritariamente 

feita com base na opinião e considerações dos participantes, recolhidas através de questionários 

impressos e online, efetuados antes e depois da implementação do curso. Nalguns casos foram 

realizadas sessões de grupos focais. 

Exemplos em que a avaliação de impacto é clara são o ELSSHA, projeto no qual os utilizadores 

manifestaram satisfação relativamente aos recursos online disponibilizados. No entanto, nem 

todos os conteúdos tiveram o mesmo tipo de utilidade, sobretudo para utilizadores mais 

experientes. Em todo o caso, a maioria dos utilizadores mostraram-se satisfeito com o conteúdo 

dos módulos de aprendizagem. O curso da UNESCO acerca da cultura Europeia também foi 

classificado de forma bastante positiva. 
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As opiniões dos participantes do Seniors@digiworld foram compiladas e foram detetados os 

seguintes pontos relevantes de impacto positivo: a integração do tablet; a estrutura e metodologia 

aplicadas; o trabalho colaborativo e o intercâmbio de informação; o envolvimento do grupo alvo. 

A avaliação do projeto CINAGE mostrou, de forma consensual, que o valor deste projeto não foi 

apenas cognitivo, tendo fomentado as relações interpessoais e o trabalho em equipa. 

Todos ao materiais do projeto AcTive também foram avaliados pelos utilizadores e recebeu críticas 

bastante positivas. 

É ainda de acrescentar que os projetos financiados pela EU decorrem habitualmente por curtos 

períodos de tempo, o que limita o sucesso e sustentabilidade dos recursos desenvolvidos a longo 

prazo, limitando a sua vida útil. Por outro lado, todos os recursos produzidos no âmbito de projetos 

europeus são de utilização e acesso gratuito, sendo que alguns mostram a preocupação de 

adaptar o layout dos recursos e das plataformas para os utilizadores seniores. Exemplos disto são 

o site do projeto Ed-way, que é de fácil navegação e contempla um regulador do tamanho de 

fonte, tal como o site do P3AE; o projeto AcTive que produziu um guia de orientações e dicas 

sobre como utilizar a sua plataforma; ou o SKILLSUP que apresenta um acesso fácil aos recursos. 

Verificamos que 6 dos 13 recursos analisados requerem ao utilizador que crie uma conta no 

website de modo a poder aceder aos conteúdos; o tipo de conteúdo disponível varia entre texto, 

vídeo e conteúdo interactivo como jogos de perguntas. 

 

1.6  Recursos a nível internacional 

1.6.1 Recursos online 

 

A pesquisa de cursos a nível internacional permitiu uma melhor observação da oferta educativa 

disponível para adultos 55+. Os cursos contemplados nesta pesquisa encontram-se escritos em 

inglês e foram identificados na Australia e nos Estados Unidos da América, tal como os do Reino 

Unido que já foram identificados em 1.2. 

O Be Connected – Every Australian Online é uma iniciativa do governo australiano para promover 

a inclusão digital e, consequentemente, a participação social de todos os cidadãos. O website é 

uma solução simples e informal de e-learning em TIC, oferecendo conteúdos para uma variedade 

de temas desde os básicos e essenciais, à segurança online, a como se tornar um mentor digital e 

ajudar outras pessoas a aprender TIC. Além deste, identificamos outros sites também 

especificamente orientados ao público 55+ e ao ensino de TIC. Entre eles está o Skillful Senior, que 
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oferece conteúdos em competências TIC de nível básico e cariz operacional, especificamente 

sobre o uso do hardware. Além deste, é de referenciar a comunidade GCF, que disponibiliza 

conteúdos de nível básico e intermédio, assim como conteúdos orientados para aquisição de 

competências profissionais e para o mercado de trabalho. Finalmente, identificamos o Meganga 

que é dirigido a adultos 55+ e iniciantes em TIC de forma generalizada, oferecendo cursos 

estruturados em temas variados, desde os mais simples aos mais complexos.  

Adicionalmente, e embora reconheçamos a possibilidade de serem necessárias atualizações ao 

conteúdo e layout, é de referir também o Jan’s Illustrated Computer Literacy 101, que surge como 

um website não focado em ensino online propriamente dito, mas sim como um guia de 

orientações gerais sobre como usar programas como o Microsoft Word, Excel e Powerpoint, 

dirigindo-se ao utilizador já com competências básicas, que saiba efetuar pesquisas online e 

consiga seguir instruções para usar os programas mencionados. 

 

1.6.2 Impacto e conteúdo 

 

Não encontramos dados formais relativamente à avaliação de impacto dos recursos internacionais 

identificados, no entanto, foi possível verificar que alguns recolhem a opinião dos utilizadores. É o 

caso do Be Connected – Every Australian Online que, apesar de procurar e recolher a opinião dos 

utilizadores, não tem quaisquer dados disponíveis sobre as mesmas ou sobre os resultados da 

utilização dos recursos. O GCF Global permite ver testemunhos positivos de tanto utilizadores 

como formadores mas, uma vez mais, não se encontra acessível nenhuma análise sobre os 

resultados da utilização dos recursos. 

O Be Connected tem um layout e objetivo claros – aumentar a confiança e competências no uso 

de TIC, assim como promover a segurança online entre os seniores australianos. Este website é 

fácil de usar, permitindo ao utilizador que regule o tamanho da fonte do site e disponibilizando 

uma lista simples de recursos de nível básico, usando vídeo e conteúdo interativo. O utilizador 

pode ir gravando o seu percurso no site mediante a criação de uma conta grátis. 

O Skillful Senior é especificamente dirigido aos seniores e disponibiliza um tutor virtual que guia o 

utilizador na utilização básica do rato, teclado e monitor, através de conteúdo interativo O site tem 

um layout bastante simples e não sobrecarrega o utilizador com informação, no entanto o 

conteúdo não vai além das competências essenciais. 
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O GCF não está especificamente adaptado ao utilizador sénior, no entanto é fácil de navegar. Neste 

website o utilizador pode encontrar mais de 2000 conteúdos, assim como vídeos e jogos 

interativos. Há cursos estruturados e sequenciais, pelo que o website grava o percurso do utilizador 

sem necessidade de criar conta. O site oferece ainda a possibilidade de obter a versão impressa 

dos conteúdos disponíveis. 

Embora o Meganga seja direcionado a seniores e principiantes em TIC, não é simples de utilizar, 

oferecendo uma série de artigos e tutoriais em vídeo, ao invés de recursos estruturados que 

clarifiquem um processo evolutivo desde o nível básico ao avançado. 

Tendo em consideração as tendências atuais no design e na experiência do utilizador, o Jan’s 

Illustrated Computer Literacy 101 surge com um layout pesado em termos de legibilidade e 

interação com a interface. O único meio de transmissão de informação é o texto, articulado com 

imagens e ícones. 

Esta revisão também observou dois sites informativos – AARP e Savvy Senior. Embora estes sites 

não sejam especificamente dirigidos ao ensino online de competências TIC, são especificamente 

orientados para o público sénior, disponibilizando, no cado da AARP uma série de artigos em 

diversas áreas de interesse, incluindo TIC, assim como ligações úteis para diversos recursos online 

no caso do Savvy Senior. O YouTube também foi tomado em consideração para esta análise dado 

que é, atualmente, um dos maiores meios de aprendizagem informal e online. O YouTube 

disponibiliza diversos vídeos instrutivos e informativos, canais e listas de reprodução estruturadas 

de conteúdos de aprendizagem. O YouTube também aparece como uma opção que permite que 

o utilizador se vá mantendo a par e mapeando o seu percurso de aprendizagem, permitindo ver 

os vídeos previamente consultados caso o utilizador tenha uma conta Google. 

Todos os websites tem os seus conteúdos disponíveis em acesso aberto, sendo que a AARP é o 

único que oferece um acesso pago com benefícios extra para o utilizador. Além deste possível 

login no site da AARP, apenas o YouTube tem a opção de efetuar login ou de criar uma conta 

(Google), que será, provavelmente, útil para mapear o percurso de aprendizagem e conteúdo já 

visto, sejam vídeos isolados ou num canal ou lista de reprodução.  
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2. Design Gráfico e de Interface 

 

Além de analisar o conteúdo e impacto, este relatório observou aspetos de design chave, de modo 

a prosseguir para o desenvolvimento das atividades planeadas para este projeto. Nesta breve 

análise, identificamos três aspetos de design essenciais, sobre os quais nos focamos, relacionados 

com a tipografia e a estrutura do website: família e tamanho da fonte usada em texto, e navegação 

do website. Consideramos estes aspetos como pontos de partida básicos a serem ampliados 

numa análise posterior – por exemplo, a tipografia poderá ser estudada não apenas em texto, mas 

também em títulos, subtítulos, composição de página e estrutura de informação. Também irá ser 

estudada de acordo com o público alvo, identificando boas práticas tipográficas para o 

desenvolvimento de conteúdo multimédia para seniores. 

A tipografia surge como um dos pilares essenciais e de composição em design gráfico (Baseman, 

2005, p. 19). A nossa opção de analisar o tamanho das fontes de texto neste momento relaciona-

se com o facto de que o texto constitui uma referência para a composição e legibilidade da página, 

definindo hierarquia e ritmo conjugado com a restante linguagem visual, ligada ao tempo e 

movimento (inerentes ao uso do ecrã do dispositivo) (Worthington, 2005, pp. 185–186).  Dado o 

nosso público alvo – adultos 55+ - estes aspetos são por nós tomados em consideração 

previamente ao desenvolvimento de conteúdo digital, visto que este deverá ser desenvolvido de 

acordo com as necessidades cognitivas, visuais e motoras do referido público. 

 

 

Figura 3 – Número de websites de acordo com a família tipográfica usada em texto 
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 Analisamos, no total, 53 websites em desktop que oferecem recursos para aprendizagem de TIC, 

para seniores. Um destes sites utilizada duas fontes em texto. O YouTube consta como um website 

com conteúdo online para seniores. Posto isto, consideramos como elemento textual a fonte 

utilizada nas legendas dos ícones dos vídeos, comentários e descrições, sempre a mesma, com 14 

pixéis de tamanho. Relativamente às famílias de fontes observadas, concluímos que todas as 

fontes usadas em texto não são serifadas, verificando-se o uso de pontual de fontes com serifa em 

títulos. A família tipográfica mais comum, na nossa amostra, foi a Open Sans (de Steve 

Matheson/Ascender Corp, 2011), seguida da Arial (de Robin Nicholas and Patricia 

Saunders/Monotype, 1982), Helvetica (de Max Miedinger e Linotype Design Studios, 1957) e 

Roboto (de Christian Robertson, 2011). A Open Sans e a Roboto estão disponíveis via Google Fonts, 

cujas estatísticas apontam para o uso de ambas as fontes em mais de 24 e 25 milhões de sites a 

nível mundial, respetivamente. A Open Sans, a Roboto e a Arial surgem como fontes já 

identificadas previamente como sendo mais legíveis e funcionais quando dirigidas ao público 

sénior, tendo sido estudadas quanto às suas especificações, espaçamento e alinhamento, e 

estrutura textual (Fonseca, Costa, & Amado, 2014). Das três, a Roboto aparece como a mais 

equilibrada em termos estruturais, com rácios melhor ajustados em termos estruturais, entre a 

altura-x/tamanho da fonte, altura da ascendente/tamanho da fonte, altura da 

descendente/tamanho da fonte, e largura do texto (Fonseca et al., 2014). 

  

 Figura 4 – Número de websites de acordo com o tamanho da fonte usada em texto 
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Apesar de termos encontrado um uso comum de fontes sem serifa, os tamanhos detetados são 

heterogéneos. O tamanho mais pequeno que identificados foi de 10,5 pixéis (px) e o maior for de 

28px. Dos 53 sites analisados, 3 apresentam variações no tamanho da fonte usada em texto e 2 

permitem ao utilizador que ajuste e regule o tamanho da fonte. Estes 2 casos oferecem tamanhos 

desde os 14px e são os únicos com tamanhos acima dos 25px. Dezasseis pixéis aparece como o 

valor standard apresentado pelos browsers em desktop, dado que este tamanho é próximo ao 

mínimo recomendado em texto impresso – 12 pontos (Fonseca et al., 2014). Existem também 

diversas linhas orientadoras no campo do design da interface do utilizador que apontam os 16px 

como o valor mínimo para usar em páginas com elevada informação textual, referindo ainda os 

18px como referência para uma legibilidade confortável para o utilizador comum (Kennedy, 2018). 

Apesar de reconhecermos que as características de cada fonte podem definir variações 

relativamente ao tamanho apropriado a ser usado e, consequentemente, a estas linhas 

orientadoras, verificamos que aproximadamente um terço dos sites de ensino online que 

analisamos apresenta fontes de texto com tamanho abaixo dos 15px e cerca de dois terços 

apresentam tamanhos abaixo dos 18px. 

Relativamente à navegação, várias noções de design de experiência do utilizador e de User 

Centered Design clarificam e alertam para a complexidade inerente a sistemas de navegação e 

hierarquias complexas, o que pode contribuir para que o utilizador se sinta perdido ou confuso 

enquanto navega num website (Lin, 2017). No campo do Web design, dirigido a seniores, estas 

noções são ainda mais assertivas relativamente a estes aspetos, apontando para sistemas de 

navegação claros e simples, com o mínimo de ligações possível, de modo a não sobrecarregar a 

memória de curto prazo (Fonseca et al., 2014). Estas linhas orientadoras clarificam ainda a 

necessidade de evitar o uso menus que obriguem ao movimento do rato e, consequentemente, 

ao uso da motricidade fina, como são o caso dos menus que usam drop-down, rollover (Fonseca 

et al., 2014) ou pull-down (Kurniawan & Panayiotis, 2005). Tendo como foco recursos online para 

adultos 55+, estas noções levaram-nos a analisar a hierarquia e os níveis de navegação de cada 

website. Tendo em consideração os diferentes tipos de navegação (Kalbach, 2007), consideramos 

os seguintes níveis de navegação para os sites que analisamos:1 level: homepage or landing page 

of the website; 

• 1 nível: página inicial ou landing page do website; 

• 2 níveis: website que apresenta uma navegação global ou principal (referência comum 

para sistemas de navegação); 

• 3 níveis: website com navegação global, apresentando navegações locais subsequentes 

e associadas à principal; 
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• 4 ou mais níveis: website com navegação global com mais de 1 nível de navegações 

locais. 

 

 

Na nossa amostra detetamos 6 websites com mais de uma barra ou sistema de navegação, 

mostrando, habitualmente, uma navegação ou menu secundário referente a uma estrutura maior 

(por exemplo, a navegação principal é dedicada ao conteúdo do website, enquanto que a 

secundária liga o site a uma estrutura maior como uma empresa ou entidade). Relativamente aos 

níveis de navegação, encontramos dois sites sem um sistema ou barra de navegação claros, 

mostrando apenas a homepage e seus links como opções de navegação; estes casos foram 

identificados como nível 1. Concluímos que a maioria dos sites seguem uma lógica de navegação 

estrutural (Kalbach, 2007) e apresentam uma navegação principal/global, seguindo a tendência 

standard de um menu primário com links diretos no topo da página. No entanto, verificamos que 

25 dos 53 websites que analisamos apresentam sistemas de navegação com 3 ou mais níveis, 

tendo frequentemente menus drop-down e, por isso, hierarquias e interações mais complexas. 

  

Tabela I – Número de websites de acordo com níveis de navegação 
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Conclusão 

 

Esta pesquisa observou sites de todos os países do consórcio, assim como a nível europeu e 

internacional, e permitiu-nos identificar aspetos chave a ter em consideração para o ICTskills4All. 

Um dos objetivos principais deste trabalho era observar a eficácia e impacto dos recursos online 

identificados. No entanto, esta tarefa representou um desafio devido à falta de dados publicados 

nos websites acerca deste assunto. 

Muito poucos projetos/serviços disponibilizam dados acerca do progresso e utilização, o que torna 

difícil de avaliar o sucesso ou insucesso dos recursos. A avaliação é feita habitualmente com base 

na opinião e críticas dos utilizadores e é, provavelmente, trabalhada internamente entre os 

financiadores, não se encontrando acessível para fins de pesquisa. Alguns prestadores de serviços 

poderão identificar o ICTskills4All como competição que, potencialmente, atrairá utilizadores do 

seu serviço. Os financiadores podem estar numa melhor posição para partilharem dados sobre a 

eficácia dos seus recursos, uma vez que poderão ter mais interesse em comprovar a eficácia do 

seu trabalho. 

A aprendizagem online, frequentemente, perde terreno em comparação com a aprendizagem 

presencial, como é clarificado no intelectual output 2, tendo em consideração que a interação social 

com colegas e formadores assume um papel importante para motivas e guiar os seniores no 

processo de aprendizagem, ajudando-os e apoiando-os em tempo real quando o utilizador tem 

alguma dificuldade. Estas são as principais falhas da formação online e autónoma. Os recursos 

online são, muitas vezes, parcialmente financiados para promover a migração dos cidadãos 

seniores dos serviços analógicos/presenciais para os digitais e, assim, interagir com instituições 

governamentais e outros serviços. Isto reduz o investimento em serviços governamentais mas, 

simultaneamente, tal pode ser um problema para os adultos que valorizam o contacto e a 

interação direta para efetuar as suas transações e resolver os seus problemas. 

Os designs gráfico e de interface surgem como campos essenciais para o sucesso da oferta 

formativa disponibilizada, constituindo áreas que, muitas vezes, determinam a sustentabilidade e 

longevidade dos recursos online. Relativamente à análise no campo do Design, esta revisão irá 

evoluir para uma observação mais detalhada do design da experiência do utilizador e User Centered 

Design para seniores, focando demais aspetos. Importa, no entanto, salientar que verificamos que 

existem diversos sites online que são dirigidos ao público sénior e não evidenciam uma 

construção clara de acordo com orientações específicas para o público pretendido. O texto 

prevalece como o meio de transmissão de conhecimento e informação em sites de acesso 
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gratuito/aberto e concluímos que os recursos identificados não estão totalmente adaptados para 

o utilizador senior, podendo beneficiar de maior generosidade no tamanho das fontes, assim 

como de layouts otimizados e com hierarquias de informação mais claras. É ainda de referir que o 

requisito de criar uma conta de utilizador em determinados sites limita o uso dos seus recursos 

dado o acréscimo de complexidade na interação e, quando ocorre, o acréscimo do valor 

monetário como condição de acesso. Mais se acrescenta que as formações online e, 

consequentemente, as suas interfaces, poderiam ser mais intuitivas com cursos de progressão 

contínua e sistemas de navegação simples, aspetos que não se verificaram homogéneos na nossa 

amostra. 

Esta revisão sugere a necessidade de implementar e desenvolver processos mais densos de design 

gráfico e de UX/UI no desenvolvimento web para seniores, preocupação que esperaríamos que 

fosse um ponto de partida para os sites dirigidos a este público, sobretudo os de projeção 

internacional. Por conseguinte, planeamos avançar com desenvolvimento do website formativo 

do ICTskills4All focando o design e o conteúdo propriamente dito como pilares centrais, tendo em 

consideração novos serviços disponíveis, sugerindo conteúdos que façam sentido no panorama 

tecnológico atual – por exemplo, poucos recursos dispõem formativa sobre como utilizar o iOS. 

Estas conclusões sublinham a importância de projetos como o ICTskills4All, que promovam  a 

disseminação e aplicação de políticas para o desenvolvimento de recursos online para o público 

sénior, tendo em consideração o design gráfico, web e a experiência do utilizador como áreas 

centrais para a acessibilidade e inclusão digital. 
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