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Introdução 

O ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico é cada vez mais exigente com as sociedades 

em todo o mundo. Existe um número significativo de cidadãos sénior com pouca ou nenhuma 

literacia digital, o que se torna num entrave no alcance de uma conetividade digital plena. No 

entanto, a literacia digital é crucial para uma inclusão contínua na sociedade e no mercado de 

trabalho, oferecendo vários benefícios intangíveis através de várias ferramentas digitais e Internet, 

incluindo computadores, tablets e smartphones. 

Dessa forma, a procura de competências digitais é cada vez maior, não obstante de uma tendência 

de abrandamento nas estatísticas.  Em 2017, o número de pessoas com competências digitais 

acima de nível básico no mercado de trabalho na União Europeia (UE) rondava os 35%, com 52% 

no Reino Unido, 35% em Portugal e na Bélgica, 30% na Letónia e 23% na Polónia. Numa ordem 

semelhante conseguimos observar um número cada vez menor de pessoas sem competências 

digitais ou que não utilizam a Internet: 2% no Reino Unido, 5% na Bélgica, 10% na UE e Letónia, 

15% em Portugal e 29% na Polónia. 

A percentagem de população ativa com competências básicas ou baixas é de 46% no Reino Unido, 

60% na Bélgica e Letónia, 50% em Portugal e na UE, e 48% na Polónia1.  O conhecimento 

informático dos indivíduos diminui conforme o envelhecimento. Indivíduos de idades 

compreendidas entre os 55 e 64 anos que possuem pelo menos os conhecimentos básicos (a 

capacidade de copiar ou mover um ficheiro ou pasta) em 2017 na UE correspondem a uma média 

de 43%, sendo no Reino Unido de 56%, na Letónia de 47%, na Bélgica 46%, em Portugal 26% e na 

Polónia 22%. O nível de conhecimentos diminui cerca de duas vezes na faixa etária seguinte dos 

65 aos 74 anos nos territórios referidos, com a exceção do Reino Unido, onde a percentagem cai 

para apenas 37% e onde não existem dados para a população sénior com 75 ou mais anos2. Os 

níveis de competências digitais foram divididos em cinco níveis tal como é demonstrado na figura 

1 (faixa etária dos 55-64). 

 

                                                             

 
1 Competências digitais da população ativa da UE, 2017. Índice da Digitalidade da Economia e da Sociedade sobre Capital Humano: 
Inclusão Digital e Competências, 9 p.  
2 Níveis de competências informáticas dos individuos, Eurostat, dados adquiridos a 13.02.2019. 
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Figura 1 - Nível de conhecimentos digitais em indivíduos da faixa etária dos 55-64 (%), Eurostat 2017 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Nível de conhecimentos digitais em indivíduos da faixa etária dos 65-74 (%), Eurostat 2017 
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O número de utilizadores regulares de computador está a aumentar entre o público sénior, como 

é possível observar nas figuras 3 e 4. O uso diário de computador apresenta uma média comum 

em cerca de 50% dos cidadãos europeus seniores da faixa etária dos 55-64 e diminui quase duas 

vezes na faixa etária seguinte, dos 65-74. 

 

 

 
Figura 3 – Frequência no uso de computador em indivíduos da faixa etária dos 55-64 (%), Eurostat 2017 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Frequência no uso de computador em indivíduos da faixa etária dos 65-74 (%), Eurostat 2017 
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A utilização da Internet é mais comum na faixa etária dos 55-64 do que na geração seguinte. 

Corresponde às tendências de utilização de computadores e competências digitais nos seus níveis 

gerais. No entanto, a tendência é ascendente uma vez que um número cada vez maior de adultos 

55+ estão a adquirir smartphones e estão cada vez mais ligados ao mundo digital através destes 

dispositivos. Adicionalmente, os governos smart estão a implementar mais práticas de governação 

efetivas através do desenvolvimento de e-plataformas e e-serviços. A população idosa está 

rodeada no seu quotidiano, da necessidade de utilização das ferramentas digitais que lhe são 

disponíveis e está a reagir de forma lógica e direcionada. 

 

 

 
Figura 5 – Uso da internet  em indivíduos da faixa etária dos 55-64 (%), Eurostat 2017 

 

 

 

 
Figura 6 – Uso da internet em indivíduos da faixa etária dos 65-74 (%), Eurostat 2017 
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A Internet é utilizada das várias formas que identificamos como parte das nossas rotinas diárias. As 

figuras 7 e 8, em baixo, demonstram as atividades individuais mais comuns conforme a sua mais 

comum utilização por parte da população sénior. 

 
Figura 7 – Atividades online desempenhadas por indivíduos da faixa etária dos 55-64 (%), Eurostat 2017 
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Figura 8 - Atividades online desempenhadas por indivíduos da faixa etária dos 65-74 (%), Eurostat 2017 

 

 

 

Um dos objetivos do projeto ICTskills4All é de melhorar as competências digitais na população 

sénior através do desenvolvimento de programas presenciais de aprendizagem com base em 

abordagens intergeracionais e de pessoa a pessoa. Precedendo este desenvolvimento, tornou-se 

necessário rever os programas existente aos níveis regionais, nacionais, europeus e internacionais 

que se aplicam a estas abordagens. 
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Desta forma, esta produção intelectual é dedicada à revisão de programas pessoa a pessoa e 

intergeracionais que se dedicam a melhorar as competências digitais da população sénior, 

avaliando a sua eficiência.   

Esta revisão integra contributos de todos os parceiros que desenvolveram pesquisa de campo 

(entrevista com formadores e formandos), cruzou diferentes bases de dados assim como 

informação sobre programas de aprendizagem pessoa a pessoa e intergeracionais.  O conteúdo 

dos programas, as necessidades, os aspetos positivos e estrutura foram analisados com base na 

informação recolhida. Este relatório será utilizado pela parceria com o intuito de desenvolver os 

programas educacionais individuais.  
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1. Competências Digitais para a População Sénior: O Contexto 

Político da UE 

Os meios comuns para obter competências TIC na EU revelam uma recolha de dados insuficiente. 

Poucos dados estão disponíveis acerca das tendências e metodologias de aprendizagem das TIC 

para a Economia da Terceira Idade. 

 

 

Os dados disponíveis refletem uma adesão mínima em métodos de aprendizagem autonoma 

através da Internet, menos adesão em aprendizagens pagas pelos próprios sujeitos e um 

surpreendente interesse mínimo em programas gratuitos de aprendizagem de programas 

públicos ou organizações. No entanto, se olharmos para estas questões através da outra 

perspetiva, por exemplo através do existente Fundo Social Europeu e dos programas coordenados 

da Comissão Europeia tais como o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e as Parcerias 

Estratégicas do ERASMUS+, particularmente na área de aprendizagem de competências digitais, 

existe uma grande procura no mercado. 

 

É projetado que a estrutura etária da população da UE altere-se significativamente nas próximas 

décadas. O rácio demográfico de dependência sénior (pessoas com 65 anos ou mais relativamente 

às faixas etárias dos 15-64) é projetada para aumentar significativamente na UE num todos nas 

próximas décadas. Situando-se nos 25% em 2010, aumentou para 29,6% em 2016 e prevê-se que 

a tendência de aumento se mantenha, em particular até 2050, eventualmente atingindo os 51,2% 

em 2070 (Comissão Europeia, 2017b).  Esta tendência de uma população cada vez mais 

envelhecida na Europa deve-se a uma fertilidade em declínio e maior esperança média de vida. O 

envelhecimento da população acarreta vários desafios para a sociedade, tal como uma 

necessidade de intervenções que mantenham ou melhorem a saúde física e mental, autonomia 

pessoal e o bem-estar social das pessoas séniores (Szekely, 2017). 

 

Com os cidadãos europeus a envelhecer, as comunidades europeias e economias estão a ser 

afetadas devido a inovações tecnológicas e digitais e mudanças demográficas e no mercado de 

trabalho. Muitos dos empregos de hoje não existiam há uma década e novos tipos de empregos 

serão criados no futuro. As operações manuais estão cada vez mais vulneráveis à automação e as 

mudanças nos padrões de trabalho estão a aumentar. Maior mobilidade e intercâmbio cultural, tal 

como novas formas de comunicação e relações alteram as formas como as sociedades são 
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organizadas (Centro Europeu de Estratégia Política, 2016). Estes desenvolvimentos alteram a vida 

quotidiana tanto no trabalho como no lazer. A sociedade e economia estão dependentes de 

pessoas altamente competentes ao mesmo tempo que os requisitos dessas competências estão 

em mudança.  O “Documento de Reflexão sobre a Dimensão Social da Europa” (Comissão 

Europeia, sem data) sublinha a importância do conjunto certo de conhecimentos e competências 

para sustentar os padrões de vida na Europa (Comissão Europeia, 2018a). Adicionalmente a boas 

competências básicas (alfabetização, numeracia e competências digitais básicas) e competências 

cívicas, ainda podemos identificar criatividade, pensamento crítico, tomada de iniciativa e 

resolução de problemas como competências que desempenham papeis importantes em lidar 

com a complexidade e mudança na sociedade atual.  
 

Oportunidades de aprendizagem ao longo da vida permitem à população sénior adquirir novos 

conhecimentos e melhorar a sua empregabilidade. De facto, o reconhecimento deste paradigma 

é confirmado pelo facto de as Universidades Séniores serem cada vez mais populares entre a 

população adulta 55+ que pretende adquirir novas competências e aprendizagens, 

particularmente com as TIC (Zaidi, 2013). 

 

A educação para adultos é um componente vital da política de aprendizagem ao longo da vida 

da União Europeia. Hoje em dia, os adultos não podem se basear apenas nas competências que 

aprenderam na escola. A taxa de participação de adultos (25-64) em aprendizagem (quatro 

semanas anteriores ao inquérito) varia significativamente entre os Estados-membros da UE: desde 

1,1% a 30,4% (Eurostat, 2017) e a tendência geral é de que os números estejam a estagnar. As taxas 

de participação são particularmente desapontantes para adultos mais velhos ou com poucas 

qualificações (Comissão Europeia,2018d).  

 

Para além da tendência geral na aprendizagem adulta, cerca de um quarto da população adulta 

europeia tem pouca numeracia ou competências digitais insuficientes. Adultos que não possuem 

um nível suficiente estão expostos a um risco mais alto de exclusão social. De acordo com os 

resultados do indicador do Índice da Economia Digital e Sociedade da UE (DESI), em 2017 

(Comissão Europeia, 2017c), a dimensão do Capital Humano aponta que embora a utilização da 

Internet esteja a aumentar, 44% dos europeus ainda não possuem competências básicas digitais. 

 

Foram tomadas medidas a nível europeu de acordo com as necessidades referidas em cima. A 

Agenda Renovada para Aprendizagem Adulta (EAAL) (União Europeia, sem data) define o foco 

para a cooperação europeia para as políticas de educação de adultos para o período até 2020. Foi 
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adotada pelo Conselho em novembro de 2011 e a Comissão encontra-se de momento a trabalhar 

com 32 países para a sua implementação. A Agenda sublinha a necessidade de aumentar a 

participação de adultos em todo o tipo de aprendizagens (formal, não formal e informal) tanto 

para adquirir novas competências laborais, para uma cidadania ativa e ainda para o 

desenvolvimento e realização pessoais. Entre os assuntos que compõe as medidas a tomar na 

Agenda estão: mais possibilidades para que todos os adultos tenham um acesso a uma educação 

flexível e de alta qualidade em qualquer altura das suas vidas; desenvolver novas abordagens à 

educação de adultos concentradas nos seus resultados; aumentar a consciencialização de que 

aprender é um empenho para toda a vida; desenvolver sistemas efetivos ao longo da vida e 

sistemas para validar a educação não-formal e informal. 

 

A EAAL faz parte do Quadro ET2020 para a cooperação europeia na formação e educação 

(Comissão Europeia, 2018c). O grupo de trabalho ET2020 para aprendizagem adulta 2016-2018 

leva a cabo formações aos pares com base nas políticas que podem incentivar mais adultos a 

aprender no local de trabalho.  

 

A Agenda para as Novas Competências na Europa (Comissão Europeia, 2016) é a prioridade chave 

política para a União Europeia, adotada a 10 de junho de 2016. Inclui 10 medidas propostas a 

serem tomadas nos próximos dois anos pelos Estados-membros para aumentar o nível das 

competências básicas de adultos. Dentro deste quadro, a iniciativa Upskilling Pathways (Percurso 

de Melhoria de Competências) (Conselho da União Europeia, 2016) foi adotada pelo Conselho a 

19 de dezembro de 2016 para auxiliar os adultos a adquirirem o nível mínimo de alfabetização, 

numeracia e competências digitiais. A iniciativa oferece novas oportunidades a estas pessoas 

através do mapeamento e reconhecimento dos conhecimentos e competências que já possuem, 

tal como lacunas nas suas alfebatizações, numeracias e competências digitais; oferecendo-lhes 

mais educação e formação que podem em última instância levar a novas qualificações. 

 

Em 2018, os Estados-membros definiram as medidas que irão tomar para implementar a iniciativa 

Upskilling Pathways. Percursos flexíveis para a melhoria de competências na cooperação com 

parceiros sociais, da educação, formação e autoridades locais e regionais serão colocados em 

prática.  A  Upskilling Pathways é também um alicerce essencial do Pilar Europeu de Direitos Sociais 

(Comissão Europeia, 2017 a) que promove direitos iguais de uma educação de qualidade e 

inclusiva, formação e aprendizagem ao longo da vida de forma a apoiar mercados de trabalho e 

sistemas sociais justos e funcionais. 
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A janeiro de 2018, a Comissão da EU adotou um Plano de Ação de Educação Digital (Comissão 

Europeia, 2018e) que inclui 11 iniciativas para apoiar o uso da tecnologia e o desenvolvimento de 

competências na educação. No mesmo dia, a Comissão da EU adotou uma recomendação para 

atualizar o enquadramento de 2006 sobre competências chave (Comissão Europeia, 2018b). A 

definição das competências digitais foi estendida e atualizada de forma a refletir a natureza em 

mudança da tecnologia digital na vida laboral e na sociedade em geral. A nova definição também 

se enquadra com o Quadro de Competências Digitais para os Cidadãos (DigComp) (EU Science 

Hub, 2015). Por fim, a aprendizagem adulta relacionada com as políticas ativas de envelhecimento 

receberam uma atenção particular em 2012 , o Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e 

Solidariedade entre Gerações (Tymowski, 2015). A decisão tomada pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho em setembro de 2011 estabeleceu os objetivos, o conteúdo das medidas e o 

orçamento para que esta iniciativa atinja o objetivo de uma União Europeia amiga do 

envelhecimento até 2020. Em 2012, existiram várias centenas de iniciativas separadas a todos os 

níveis na União Europeia e não só.  Estas iniciativas centraram-se na promoção de aprendizagens 

intergeração entre adultos séniores e gerações mais novas. A “Coligação EY2012” foi criada e gerida 

por uma rede denominada de AGE-Platform Europe (AGE Platform Europe, sem data). 

 

Os quatro objetivos específicos previstos pela Decisão que estabeleceu o EY2012 foram no geral 

cumpridos: 

 

1.       O valor de um envelhecimento ativo foi sublinhado de forma bem sucedida, solidariedade 

entre gerações foi promovida e o potencial de pessoas séniores foi mobilizado durante o ano, com 

uma posição significativa nas agendas políticas da U.E. e Estados-membros. 

2.       Foram levados a cabo vários debates e trocas de informação. As condições foram criadas 

para uma maior aprendizagem conjunta sobre como promover politicas de envelhecimento 

ativas, partilhar boas práticas e cooperação no futuro.  

3.       O Índice do Envelhecimento Ativo foi criado com o objetivo de criar um quadro consistente 

para compromisso e ação e o Conselho estabeleceu Princípios Base para os Estados-membro 

seguirem.  

4.       Promoção de atividades que ajudem a combater ou ultrapassar a discriminação com base 

na idade, estereótipos e barreiras foi assegurada em todas as iniciativas e eventos. 

A publicação Para uma União Europeia Amiga do Envelhecimento até 2020 (AGE Platform Europe, 

2012) visa explicar o que pode ser feito para criar uma U.E. amiga do envelhecimento através da 

promoção da solidariedade entre gerações e através da permissão de uma participação ativa de 

todas as faixas etárias na sociedade.  
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2. Programas de ensino presencial 

 

O foco desta revisão incide sobre abordagens peer-to-peer (ajuda entre pares) e intergeracional 

como estratégias para o ensino de TIC na União Europeia, Reino Unido, Portugal, Letónia e Polónia. 

 

O número de prestadores de serviços educativos varia de país para país. Em Portugal, foram 

identificadas 140 organizações através de pesquisa online da oferta formativa disponível. Contudo, 

é de salientar que o número real de instituições e entidades prestadoras de serviços educativos é 

maior dado que muitas destas organizações são universidades sénior que não dispõem de site 

online ou informação publicada. 135 dos prestadores identificados são universidades sénior e 5 

são organizações que trabalham sobre projetos europeus. Entre estes, identificamos 39 

instituições particulares sem fins lucrativos que trabalham ao nível da formação em contexto 

intergeracional, e 69 iniciativas de cariz público que ora são projetos voluntários ou financiados 

por instituições públicas. No Reino Unido identificamos 7 instituições privadas e nenhuma pública 

a trabalhar na área. Detetamos ainda 16 organizações polacas, 10 das quais são privadas e 6 são 

públicas; é de salientar que, na Polónia, há um elevado número de programas formativos 

desenvolvidos em contexto local agregando, por exemplo, a rede de bibliotecas públicas que são 

parte da rede de ensino em TIC no país. Na Letónia há mais de 880 organizações, 874 das quais 

são bibliotecas públicas regionais, sendo que as restantes são instituições privadas ou não 

governamentais. A maioria das organizações operam a nível local e procuram colmatar as 

necessidades da comunidade local. Neste contexto, a maioria das organizações e dos programas 

formativos são suportados por financiamento público, visto que o ensino de TIC é considerado 

uma prioridade a nível nacional, indo de encontro às prioridades definidas pela Comissão Europeia 

para os estados membros. Os programas e as instituições podem, portanto, ser financiadas por 

ambas as fontes – fundos nacionais ou fundos europeus, habitualmente administrados pelos 

ministérios da economia e/ou educação, municípios ou outras instituições governamentais. As 

entidades que operam a nível commercial or voluntário pedem, habitualmente, um pagamento 

moderado e acessível aos séniores. 

 

A aprendizagem peer-to-peer e em context de grupo são os métodos de aprendizagem mais 

comuns. Identificamos poucas ações de cariz intergeracional, pelo que os resultados desta 

abordagem no Ensino de TIC ainda não são devidamente reconhecidos à escala global. Apesar de 

terem havido diversas iniciativas, ao longo dos últimos anos, que testaram abordagens 

intergeracionais com o apoio financiado de vários fundos europeus, os grupos de participantes 
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envolvidos são, por norma, fechados, não havendo expansão dos resultados para uma escala mais 

ampla.  

 

Os formandos em TIC podem ser distinguidos em duas categorias: adultos entre os 55 anos e a 

idade da reforma - em média 64 anos - e com idade igual ou superior a 65 anos. O nível de 

competências dos seniores varia tendo em consideração que depende das suas experiências 

passadas, por exemplo, se tiveram necessidade de aplicar competências digitais em contexto 

laboral, se têm algum contacto com tecnologia em casa, a tecnologia que usam no dia-a-dia, entre 

outros. Constante é ao facto de que quanto maior a idade ou grupo etário, menores os níveis de 

competências digitais e de exigência (prévia ou atual) da sua aprendizagem, o que constitui um 

desafio para os formadores. Seniores com idades entre os 55 e os 64 têm, por norma, um domínio 

razoável a bom de conhecimentos TIC básicos sendo, por isso, mais rápidos na adaptação a novas 

tecnologias do que as gerações anteriores. É também importante de compreender que a sua 

motivação para prosseguir com a aprendizagem de TIC está altamente relacionada com as 

exigências do mercado de trabalho. Uma vez na idade da reforma, os seniores têm mais tempo 

livre para atividades de lazer e, nos países observados, verificamos uma motivação razoável a 

elevada entre pessoas com idade até 75 anos para adquirir novas competências em TIC. 

 

Para trabalhar com seniores, os formadores precisam, por norma, de adquirir competências em 

questões específicas. As mais comuns prendem-se com competências de cariz interpressoal, 

passando pela vontade, tolerância e compreensão de trabalhar com seniores. Estas competências 

articulam-se com conhecimento prático e objetivo em pedagogia e geragogia, assim como em 

tecnologia e TIC. Em muitos casos, os seniores preferem entreajudar-se e partilhar os seus 

conhecimentos, procurando outros seniores para trabalharem com eles individualmente ou em 

grupos. No entanto, o uso a aprendizagem intergeracional revela-se uma abordagem que gera 

interesse entre os formandos ao ser implementada. A abordagem peer-to-peer tem vindo a ser 

crescentemente mais procurada, dado que esta abordagem tem vindo a colmatar 

satisfatoriamente as necessidades e os interesses do público sénior, sobretudo interesses 

individuais no uso de tecnologias no domínio pessoal – smartphone, laptop e recursos digitais 

disponíveis como aplicações de telemóvel ou conteúdo na web. 

In many cases seniors prefer other seniors to teach and work with them individually or in groups.  

 

Os cursos estão, na maioria dos casos, dividos em três níveis: sem competências digitais; baixas 

competências digitais; competências digitais de nível básico ou intermédio. A abordagem de 

ensino, seja em tutorias individuais ou em formações de grupo basea-se no nível de competências 
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dos seniors em questão, passando por estratégias como a repetição de instruções e revisão de 

competências já adquiridas, no caso de seniores sem competências digitais, ou a revisão de 

ferramentas digitais para seniores em nível básico ou intermédio. As ferramentas específicas 

abordadas varia consoante a tecnologia disponível para uso dos seniores: computador, tablet ou 

smartphone. Este último está a ficar cada vez mais popular entre o público sénior que se têm vindo 

a tornar utilizadores de aplicações como o WhatsApp, editores de fotografia, redes sociais, mapas 

e Waze. 

 

Os cursos de formação em TIC para seniores sem competências digitais passam por conteúdos 

acerca dos passos e processos básicos de como utilizar um computador e de como compreender 

o dispositivo funciona. Tendo em consideração a idade dos seniores e o facto de que o nível de 

compreensão acerca de tecnologia não é homogéneo entre este grupo etário, as sessões de 

aprendizagem presencial dependem largamente da repetição de instruções e conceitos para 

guiar os formandos. Procura-se, assim, prestar atenção aos seus requisitos em termos de memória, 

ao mesmo tempo que se promove o entendimento do dispositivo e software com que estão a 

interagir. As metodologias aplicadas são o ensino de grupo, adaptado às necessidades e interesses 

dos participantes; aprendizagem peer-to-peer sob forma de tutoria/partilha individual para 

questões que os seniores não compreendem durante a formação de grupo; aprendizagem 

interativa utilizando o ecrã; aprendizagem por repetição (tanto com instruções visuais como 

auditivas); colocação de desafios e tarefas para realizar autonomamente, de modo a solidificar os 

conceitos aprendidos  e a identificar fragilidades. Os formadores, muitas vezes, disponibilizam 

material acerca da terminologia e sua tradução para o idioma dos formandos, instruções com os 

passos básicos para desenvolver determinadas tarefas, entre outras informações úteis que o 

formador possa ver pertinente de dar aos seniores. 

 

São raros os casos em que é efetuada a avaliação de impacto dos cursos dado que, na maioria dos 

casos, tanto os formadores como as instituições estão a par dos resultados da formação que 

disponibilizam, assim como do impacto positivo nas vidas dos formandos. No caso de ser feito 

algum tipo de questionário, por norma tem como finalidade avaliar a qualidade do conteúdo, tal 

como os conhecimentos do formando e os seus interesses para atividades futuras. Apesar das 

avaliações de impacto formais serem incomuns, o impacto e resultados positivos são claros e 

evidentes uma vez que os seniores continuam a procurar saber mais e prosseguir com a aquisição 

de competências TIC, ficando mais social e digitalmente ativos, minimizando o sentimento de 

exclusão social e isolamento e melhorando a qualidade de vida. Tal é corroborado pelas entrevistas 

efetuadas a formandos e a formadores efetuadas no âmbito deste trabalho, assim como por 
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estatísticas efetuadas a nível nacional, indicadoras da percentagem de seniores utilizadores de 

serviços digitais e dispositivos eletrónicos. 
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3. Aprendizagem de competências digitais: entrevistas com 

formadores 

 

Para este relatório, os parceiros efetuaram entrevistas com formadores de TIC para seniores. No 

total obtivemos 13 respostas (3 da Polónia, 2 de Portugal, 3 do Reino Unido, 5 da Letónia). Os 

objetivos das entrevistas eram os seguintes: 

1. Identificar as necessidades dos seniores e a forma de como estas são colmatadas através 

da formação em contexto presencial; 

2. Identificar os desafios mais comuns e compreender as estratégias para a sua resolução;  

3. Clarificar os métodos usados para a avaliação do impacto pós-formação; 

4. Compreender o nível de procura e as tendências na formação presencial em TIC para 

seniores. 

 

A informação recolhida das entrevistas mostrou-se homogénea, possibilitando a identificação de 

problemas e situações semelhantes em todos os países. Foram identificadas diferentes formas de 

abordar e resolver os problemas, como iremos debater de seguida. 

 

3.1   Formação TIC em contexto presencial: necessidades dos participantes  

 

As necessidades dos formandos podem ser melhor compreendidas se os dividirmos em dois 

grupos chave. O primeiro são adultos ainda em idade ativa com idades compreendidas entre os 

55 e os 64, que ainda são largamente motivados pelo mercado de trabalho para adquirirem 

competências digitais, mantendo-se profissionais competitivos dentro das suas áreas. O segundo 

são os adultos 65+, já aposentados, cujos motivos para adquirir competências digitais se 

relacionam mais com necessidades de comunicação e inclusão social. Em ambos os grupos é 

notória a necessidade de adquirir competências digitais em contexto familiar, por exemplo, com 

tecnologias que são oferecidas aos seniores pelos seus filhos ou netos. 

 

Tendo em consideração a área geográfica abrangida por esta pesquisa, as necessidades dos 

seniores que podem ser colmatadas em formação presencial são homogéneas e encontram-se 

identificadas na tabela abaixo.  
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Tabela I – Necessidades de seniores para aquisição de competências TIC em formação presencial, identificadas por formadores 
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3.2    Desafios e soluções: opinião dos formadores 

 

Os principais desafios para os formadores prendem-se com a compreensão e perceção individual 

do sénior, as suas barreiras psicológicas, condições de saúde como aptências motoras, memória, 

visão e audição. Após efetuar pesquisa acerca das práticas existentes, identificamos diversas 

ferramentas  e serviços orientados para a formação TIC de seniores e detetamos que não existe 

oferta educativa para formadores, assim como não existe uma plataforma colaborativa para troca 

de conhecimentos entre formadores e gerontologistas, de modo a preparar os conteúdos e as 

dinâmicas formativas. Mais se acrescenta que não exite qualquer plataforma que promova a 
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partilha de experiência ou conhecimento entre formadores, pelo que a partilha de experiências e 

conhecimentos em projetos europeus se manteve restrita a pequenos públicos participantes nos 

projetos. A não existência deste tipo de serviços leva, frequentemente, a que o formador tenha 

apenas como base a sua própria experiência, por exemplo, identificando as necessidades dos 

seniores pessoalmente, sendo esse o ponto de partida para estruturar a formação propriamente 

dita. Uma contribuição para resolver este problema poderia passar pelo desenvolvimento de 

programas de formação específico para formadores de seniores, podendo ser implementados em 

contexto académico ou de formação contínua ou profissional. O desenvolvimento destes 

programas poderia ainda ser co-criado com contribuições do seu último beneficiário – o utilizador 

sénior. Identificamos um modelo para este tipo de formação na Letónia, onde o Centro de Cultura 

e Sistemas de Informação (organização governamental) oferece formação sobre como trabalhar 

com seniores a bibliotecários em 874 bibliotecas públicas regionais. Em média entre 1500 a 2000 

bibliotecários recebem formação anualmente. Além disso, esta organização preparou diversos 

materiais educativos para os bibliotecários, na perspetiva de auxiliar a resolução de problemas 

comuns, identificados nas diferentes regiões. Outro exemplo é o “Lighthouse Keepers of Digital 

Poland of Equal Opportunities”, um programa nacional identificado na Polónia, desenvolvido pela 

associação Cities on Internet. Neste contexto, mais de 2800 voluntários-animadores foram 

facilitadores no ensino de competências esseciais a adultos 55+ para o uso do computador e da 

internet3. Outro desafio comum para os formadores passa por compreender o nível efetivo ou real 

de competências digitais entre os participantes nas suas formações. Nalguns casos, essa avaliação 

é feita através de questionários não sendo, todavia, uma prática comum de observar a nível 

nacional ou internacional. Cada organização desenvolve os seus próprios meios de avaliação 

prévia das competências dos seniores ou, alternativamente, dá ao sénior a autonomia para que 

escolha o curso que pretende frequentar, de acordo com a sua auto-avaliação. Tendo isto em 

consideração, o formador adapta-se ao nível de conhecimento geral do grupo, ensinando o que 

o grupo, numa abordagem generalizada, é capaz de aprender ainda que com ritmos de 

aprendizagem individuais distintos. 

 

Os desafios acima identificados estão ainda relacionados com outro problema: a maioria dos 

cursos disponíveis estão focados em ensinar futuros trabalhadores do que seniores, sendo esta 

uma das maiores falhas no que diz respeito à oferta formativa.  

                                                             

 
3 Descrição disponível em inglês em: 
https://www.researchgate.net/publication/285577614_Lighthouse_Keepers_of_Digital_Poland_of_Equal_
Opportunities_-_information_about_nation-wide_educational_program 
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A falta de linhas orientadoras para cursos de formação presencial representa um desafio tanto para 

os seniores como para as organizações que disponibilizam os programas educativos. Este desafio 

obtém resposta por parte do formador que, individualmente, efetua o levantamento das 

necessidades do grupo e adapta o conteúdo do curso à informação que recolhe, ao invés de seguir 

uma estrutura formal pré-determinada. Por conseguinte, muitos cursos são financiados pelos 

governos ou por fundos europeus sendo que, no entanto, as instituições não estejam ao corrente 

das necessidades efetivas do seu público. Isto conduz, consequentemente, à identificação das 

falhas entre a) objetivo e conteúdo dos cursos, b) as necessidades do público sénior, c) os 

resultados dos cursos.  

  

 

3.3    Avaliação de impacto 

 

Cada instituição educativa efetua a sua avaliação de impacto e qualidade tanto dos cursos como 

dos formadores. Devido, principalmente, à falta de recursos humanos, verificamos a tendência 

oara que as instituições trabalhem proximamente com o formador de modo a melhorar a oferta 

educativa disponibilizada e a compreender necessidades emergentes dos formandos. Assim, não 

é comum que as instituições efetuem avaliações formais, por exemplo, sob a forma de 

questionários, de modo a avaliar e melhorar o esquema formativo. 

 

A falta de informação relativamente à avaliação das necessidades dos formadores leva à existência 

de falhas no conteúdo formativo. Por exemplo, apesar de diversas instituições se encontrarem a 

atualizar a sua oferta formativa integrando conteúdos na área dos dispositivos móveis, a maioria 

ainda se debruça inteiramente sobre as competências básicas para o uso do computador. 

Adicionalmente, nem sempre os formadores têm a autonomia hierárquica para efetuar alterações 

estruturais aos conteúdos dos programas que podem ser definidos pela organização em si, 

localmente ou a uma escala maior. Assim, é da nossa opinião que a estruturação e a atualização 

de conteúdos deva ser articulada com o contexto real em que os formadores ensinam, a nível 

nacional e internacional. O nível de procura também está relacionado com o custo de acesso à 

formação, que pode englobar o acesso ao curso propriamente dito, mas também à aquisição de 

hardware ou software. 
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De acordo com os nossos resultados, estes são os principais temas de formação procurados:  

● Dispositivos móveis; 

● Redes sociais e aplicações de comunicação; 

● Competências digitais úties para serviços digitais implementados à escala global. 

4. Aprendizagem de competências digitais: entrevistas com 

formandos 

 

Os parceiros também conduziram entrevistas com formandos 55+ de TIC. No total obtivemos 20 

respostas (7 da Polínia, 4 de Portugal, 3 do Reino Unido e 6 da Letónia). Os entrevistados tinham 

idades compreendidas entre os 65 e os 85 anos. Os objetivos das entrevistas eram os seguintes: 

1. Compreender os motivos para a aquisição de competências em TIC; 

2. Aferir o impacto positive que o domínio de competências TIC tem na inclusão social;  

3. Compreender o processo de aprendizagem do utilizador sénior na aquisição de 

competências em TIC, identificando estereótipos e perceções prévias ao início do 

processo de aprendizagem.  

As respostas revelaram-se homogéneas no que diz respeito às perceções e posicionamento dos 

seniors relativamente ao processo de aprendizagem. As páginas seguintes desenvolver os 

objetivos identificados.  

 

4.1   Motivações para adquirir competências digitais 

 

As necessidades educativos dos seniores passam, principalmente, por adquirir competências 

digitais de cariz funcional, de acordo com o seu estilo de vida e necessidades profissionais e sociais. 

O ensino de TIC, em seniores, ser individualizado e contem elementos que motivassem a 

continuação do processo de aprendizagem de forma autónoma após a conclusão da componente 

presencial. Também deveriam ser disponibilizadas tutorias individuais. Compreender as 

necessidades dos seniores pode ser um ponto chave para a construção e implementação de 

programas de ensino. A tabela II apresenta, sumariamente, as motivações identificadas. 
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4.2    Aferir a importância das competências em TIC para a inclusão social  

 

Os seniores concordam de forma geral que a aquisição de competências em TIC se traduz em 

melhorias nos seguintes campos: inclusão no mercado de trabalho, competitividade, 

comunicação com outras pessoas independentemente da localização ou situação (para questões 

de saúde, por exemplo) e inclusão social. Do mesmo modo, os entrevistados concordaram com o 

Tabela II – Motivações para aprender TIC, identificadas de acordo com as entrevistas efetuadas aos formandos 
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facto de que a aquisição de competências digitais  contribui para minimizar o isolamento e a 

solidão. 

No entanto, os entrevistados de Portugal manifestaram uma visão contrária, expressando que, da 

sua perspetiva, a aprendizagem de competências digitais tinha pouco impacto na promoção de 

dinâmicas familiares e na minimização do isolamento. Consideramos que estas opiniões são 

motivadas pelo facto de que as famílias dos entrevistados se encontram presencialmente 

próximas, pelo que, julgamos, poderem não representar inteiramente a realidade do contexto 

português dado que cada vez mais famílias se encontram geograficamente distribuídas. 

 

4.3 Compreender o processo de aprendizagem de aquisição de competências 

digitais 

Os entrevistados manifestaram que, comparativamente às suas perceções e posicionamento 

iniciais no processo de aprendizagem, foram capazes de ultrapassar diversos obstáculos. Uma das 

dificuldades identificadas relaciona-se com o uso da internet, designadamente a segurança online 

tanto em termos pessoais como em questões financeiras. Outro exemplo passa pelo uso do 

computador, teclado, rato, e pela perceção de poder estragar algo no caso de carregar no botão 

errado. A última dificuldade identificada prende-se numa ideia de medo do fracasso, baseado no 

preconceito de, enquanto seniores, serem vistos como pessoas com menos capacidades. 

Os seniores com competências básicas a avançadas expressaram a crescente facilidade e 

velocidade na aprendizagem de novos conteúdos, necessitando de menor repetição de 

informação durante as sessões de formação. Manifestaram ainda uma maior autonomia na 

procura de cursos que vão de encontro aos seus interesses. No entanto, a reforma é, muitas vezes, 

sinónimo de uma prática mais irregular de competências já aprendidas, levando muitas vezes ao 

esquecimento das mesmas. Este problema conduz, frequentemente, à necessidade de efetuar um 

esforço para reaprender as competências esquecidas, tanto maior quanto mais tempo o sénior 

estiver sem colocar os seus conhecimentos em prática. Esta tendência verifica-se mais comum no 

uso de dispositivos que não são usados com tanta frequência, como o computador, do que em 

dispositivos usados para tarefas mais rotineiras como o smartphone ou o tablet. Por outro lado, 

adultos 55+ que ainda não tenham interagido com os referidos dispositivos têm mais dificuldade 

em obter novas competências e preferem, por isso, cursos presenciais que os guiem lentamente 

pelas ações e tarefas que podem ir efetuando com autonomia. 
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De acordo com as opiniões dos formandos, os seniores preferem aprender em grupos do que 

individualmente. Os principais motivos desta preferência prendem-se com o contacto social 

inerente ao processo grupal, assim como com a possibilidade de esclarecimento imediato de 

questões. Todavia, seniores que tenham desenvolvido um processo de aprendizagem de forma 

individual preferem aprender através de livros, dado ser o meio para adquirir conhecimento a que 

se encontram habituados. A desvantagem de aprender através de material impresso ao invés de 

material online passa pela dissonância entre o conteúdo abordado e as diferentes versões do 

software que vão sendo disponibilizadas e o idioma em que o software se encontra, levando, 

muitas vezes, a experiências negativas e falta de motivação para prosseguir com o processo de 

aprendizagem. Apesar de que a maioria dos seniores não está disponível para aprender online no 

sentido de adquirir competências digitais, verificamos que existe uma tendência crescente para 

que usem a internet para aprender mais acerca de interesses pessoais, hobbies, destinos de férias, 

outros países, etc. Este facto pode representar um contributo para melhor desenhar os conteúdos 

dos cursos online, de modo abordar os interesses dos seniores relativamente ao tipo de uso que 

fazem das ferramentas digitais. 

Constatamos que existem muitos seniores 70+ que não pretendem adqurir competências em TIC. 

A principal razão que identificamos assenta em preconceitos relativamente ao computador e à 

internet: usar a internet pode-se tornar num vício havendo possibilidade de cair em esquemas 

fraudulentos; o uso desmedido do computador e da internet pode reduzir a qualidade de vida e 

o contacto social. Assim, as competências em TIC não são, habitualmente, consideradas como 

fundamentais por este grupo etário. 

No entanto, a maioria dos entrevistados afirmou claramente que, uma vez aprendendo a utilizar o 

computador, o tablet ou o smartphone, existem grandes benefícios em aprender TIC. 

Reconhecendo que o primeiro passo pode representar um desafio, tudo se torna tangível de 

aprender com o apoio de educadores e formadores competentes na área. De um modo geral, os 

seniores descreveram as competências em TIC como indispensáveis, encorajando os demais a 

aprender, tendo também em consideração a crescente oferta formativa de baixo custo ou as 

sessões de formação peer-to-peer que vão estando disponíveis. 
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5.   Análise de boas práticas em cursos presenciais de TIC financiados 

pela Comissão Europeia  

 

Nesta secção iremos analisar 3 projetos internacionais: um projeto intergeracional, o “Teddy Bears 

in Pairs - e-learning with grandchildren” (2016); um que combina abordagens intergeracional e 

peet-to-peer, o “60+ VIRTUAL CULTURE” (2016); finalmente, um de abordagem peer-to-peer para 

cursos online, o “EHLSSA - EUROPEAN ELDERLY HOME LEARNING SERVICE” (2016). 

 

5.1 Abordagem intergeracional: “Teddy Bears in Pairs – e-learning with 

grandchildren” (2016-2018) 

 

“Teddy Bears in Pairs” foi um projeto Erasmus+ que contribuiu para promover a 

cooperação entre diferentes gerações. Este projeto envolveu seniores e jovens de escolas 

secundárias. Os jovens e os seniores eram agrupados em pares sob a supervisão de educadores. 

Neste projeto, cada organização parceira desenvolvia e avaliava o seu próprio programa 

intergeracional, desenhado de acordo com as características dos seniores e jovens envolvidos. O 

propósito do projeto era promover o desenvolvimento de competências e conhecimentos na área 

dos conteúdos digitais e de comunicação orientados para a melhoria da qualidade de vida, 

promovendo a integração e a cooperação. Cada conteúdo estava relacionado com os interesses 

dos participantes, pelo que a abordagem intergeracional era desenvolvida no processo de pares 

com um jovem e um sénior. Os programas educativos intergeracionais desenvolvidos também 

são apresentados em detalhe em formato de livro, dando a possibilidade de desenvolver múltiplas 

intervenções e/ou atualizações. Este projeto foi implementado na Polónia (país do coordenador), 

Espanha, Eslovenia, Itália e França, dirigido a adultos 55+ e a jovens 13-26. No âmbito e no período 

de duração deste projeto foram desenvolvidos 5 programas de -learning intergeracional (128h). 

Todos os materiais desenvolvidos foram compilados e publicados em formato impresso 

(Intergenerational e-Learning Programme Handbook) e online4 . 

 

 

                                                             

 
4 Links: 
Site do projeto: http://erasmus.oczadly.slask.pl/en/ 
Materiais de aprendizagem em todas as línguas do consórcio: http://erasmus.oczadly.slask.pl/en/e-learning/ 
Of the handbook: http://erasmus.oczadly.slask.pl/en/wp-content/uploads/2018/05/Teddy-bears-in-pairs-Handbook2018.pdf 
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5.2  Abordagem peer-to-peer: Support Fostering Active Ageing (2014-2016) 

 

O projeto peer-to-peer “Support Fostering Active Ageing Project“ começou em 2014 com o 

objetivo de desenvolver uma metodologia baseada em formação peer-to-peer para promover o 

envelhecimento ativo. Os seniores (peers, mentores) recebiam formação sobre como conduzir 

uma sessão educativa sobre envelhecimento ativo em contexto presencial e de e-learning. 

 

As sessões de formação tinha ainda como objetivo aferir a autonomia dos participantes no uso 

das competências aprendidas, que eram de domínios variados como saúde e tecnologia, 

contando com módulos específicos desenvolvidos para a avaliação de cada país. 

 

No início do projeto foram conduzidos inquéritos e entrevistas pessoais com os participantes e foi 

efetuado trabalho de investigação em todos os países envolvidos. Com base nos resultados, o 

consórcio desenvolveu os programas educativos para o envelhecimento ativo do público 55+. 

 

De acordo com os temas de aprendizagem escolhidos, os primeiros mentores (peers) recebiam 

formação para, depois, passarem o mesmo conhecimento a outros seniores. Os primeiros 

mentores eram escolhidos do mesmo grupo etário dos restantes participantes, sendo que o 

consórcio agregou seniores com experiência em diferentes áreas do conhecimento.  

 

O programa educativo para o envelhecimento ativo desenvolveu-se a dois níveis: recorrendo ao 

método clássico de ensino em aula/grupo e em contexto de educação a distância, este último 

acessível gratuitamente e, consequentemente, acessível a um maior número de pessoas. 

 

O programa educativo (em versão piloto, para validação) foi desenvolvido em todos os países do 

consórcio com os mesmos conteúdos sendo que, todavia, os parceiros tiveram em consideração 

as necessidades específicas de cada país e prepararam 2 módulos adicionais, a nível nacional5. 

 
  

 

                                                             

 
5 Links: 
Site do projeto: http://www.activeageingproject.eu/ 
Metodologia e materiais: http://www.activeageingproject.eu/content/methodology 
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5.3    Abordagens peer-to-peer e Intergenerational: 60+ VIRTUAL CULTURE 

(2016-2018) 

 

O 60+VirtualCulture foi um projeto financiado por fundos europeus, de um consórcio de 4 

organizações com experiência no setor educativo, designadamente em educação informal, 

incluindo educação de seniores. Os parceiros eram de Wroclaw, Polónia (ŻÓŁTY PARASOL); Paris, 

França (ESENIORS); Praga, República Checa (GLAFKA) e Reggio di Calabria, Itália (INOVAMENTIS). 

Este consórcio já tem histórico de trabalho colaborativo para a melhoria e otimização da oferta 

educativa para seniores na área das competências digitais para o acesso à cultura. O processo de 

otimização foi desenvolvido em duas fases. Primeiramente, cada organização agregava um par de 

formadores (um jovem formador de TIC e um sénior 50+ com experiência educativa). Estes pares 

receberam 3 sessões de formação conjuntas, durante as quais trocaram conhecimentos e 

estratégias de ensino e desenvolveram um modelo educativo para o ensino de seniores em 

centros e bibliotecas públicas. Assim, desenvolveu-se uma oferta formativa inovadora em TIC para 

seniores, contemplando, por exemplo, o uso de novas tecnologias para aceder a livros, audo-livros, 

museus virtuais, bilheteiras online, fazer uploads e downloads, entre outros conteúdos. 

Simultaneamente, este programa educativo foi implementado e testado durante dois ciclos de 

workshops em TIC, para seniores, em cada um dos países do consórcio. Os pares de formadores 

deram, durante o curso do projeto, 198 horas de formação a 105 seniores em 4 países. 

Adicionalmente, foram escolhidos 8 embaixadores digitais de entre os participantes – seniores 

60+ com competências digitais e de liderança canalizadas para a disseminação do projeto e, 

nalguns casos, apoiar os formadores na dinamização das sessões de formação durante e após o 

período de implementação do projeto. Atualmente, encontram-se a assistir os formadores em 

novos programas educativos em TIC para seniores. Os embaixadores, em conjunto com os 

formadores e os coordenadores, participaram numa reunião de projeto transnacional organizada 

no final do projeto, em Wroclaw, Polónia. A reunião foi também uma ocasião para convidar a 

participação de uma audiência mais alargada para debater a qualidade dos cursos TIC disponíveis 

para seniores em comunidades locais. É de salientar que o projeto contou com mais de 20 

parceiros associados de 4 setores (científico, empresarial, não-governamental, autoridades). 

 

Os programas formativos decorrem dos resultados e das práticas desenvolvidas pelos pares de 

formadores, solidificando um modelo colaborativo entre formadores seniores e jovens. Os 

programas definem o desenvolvimento mínimo de 26 horas de workshops de TIC, sendo que os 

pares de formadores deram, durante o projeto, um total de 128 horas de workshops. 
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Este projeto pode ser considerado um exemplo de combinação de abordagens peer-to-peer e 

intergeracional, não apenas pela dinâmica de ensino em pares, entre gerações, mas também 

porque os seniores embaixadores também se envolveram colaborativamente para o ensino de 

conteúdos, uma vez a apoiar a dinamização das sessões6. 

  

                                                             

 
6 Informação sobre o projeto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-PL01-
KA204-026593 . Informação sobre os programas: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/efe2e9a4-
8dda-4dd7-b5f5-3282f124c0c0/guide_VC_en.pdf 
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