
             MÓDULO 2: Literacia funcional no âmbito das TIC 

Introdução 

Definindo as TIC e a literacia funcional 
2.1 O que são as TIC? 

Source:TechTarget

Como sociedade, somos encorajados a acreditar que mais pessoas do que nunca são tecnologicamente 
alfabetizadas e ligadas através de uma série de dispositivos inteligentes numa base diária. Particularmente 
durante a pandemia, parecia que todos estavam online e a aprender novas competências digitais. Com a 
pandemia a atingir 2020 e 2021, muitas empresas, serviços públicos e empresas de entretenimento correram 
para colocar os seus produtos, serviços, conselhos e procedimentos online. Cada vez mais, a vida social das 
pessoas, os tempos livres, os serviços médicos ou de saúde e a comunicação com os seus entes queridos 
têm-se deslocado online. Mas, sem as aptidões adequadas na tecnologia digital, como podem as pessoas 
aceder a estes serviços para superar os desafios de entrar num mundo digital totalmente novo? 

Neste módulo iremos abordar conceitos básicos sobre as TIC importantes para a vida quotidiana e como 
melhorar o conhecimento sobre diferentes plataformas, aplicações, e recursos digitais que facilitam os 
procedimentos básicos. 

A literacia funcional refere-se à capacidade de uma pessoa se envolver em todas as atividades em que a 
alfabetização é necessária para o funcionamento eficaz do seu grupo e da sua comunidade e também para 
lhe permitir continuar a utilizar a leitura, a escrita 
e o cálculo para o seu próprio desenvolvimento e 
para o da comunidade. A literacia funcional tem 
a ver com o desenvolvimento e melhoria das 
competências de que toda a nossa sociedade 
necessita para funcionar. Se não tivermos 
indivíduos com conhecimentos matemáticos, 
capacidades de leitura e escrita, ou capacidades 
analíticas, não podemos ter comunidades, 
empresas, ou governos a funcionar. Uma das 
aptidões funcionais que fazem a sociedade 
funcionar de forma eficiente é a competência 
informática - a capacidade de utilizar 
computadores. Este conjunto de competências 
pode variar desde a utilização de aplicações como 
correio electrónico, processadores de texto e 
folhas de cálculo até ao conhecimento avançado 
sobre programação e ciência da computação. 
Temos também de lutar contra a literacia digital, 
a literacia de informação e a literacia de dados. 



2.2 O que é Literacia Funcional? 
A literacia funcional refere-se à capacidade de uma pessoa se envolver em todas as atividades em 
que a alfabetização é necessária para o funcionamento eficaz do seu grupo e da sua comunidade 
e também para lhe permitir continuar a utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para o seu próprio 
desenvolvimento e para o da comunidade. A literacia funcional tem a ver com o desenvolvimento e 
melhoria das competências de que toda a nossa sociedade necessita para funcionar. Se não tivermos 
indivíduos com conhecimentos matemáticos, capacidades de leitura e escrita, ou capacidades 
analíticas, não podemos ter comunidades, empresas, ou governos a funcionar. Uma das aptidões 
funcionais que fazem a sociedade funcionar de forma eficiente é a competência informática 
- a capacidade de utilizar computadores. Este conjunto de competências pode variar desde a 
utilização de aplicações como correio electrónico, processadores de texto e folhas de cálculo até 
ao conhecimento avançado sobre programação e ciência da computação. Temos também de lutar 
contra a literacia digital, a literacia de informação e a literacia de dados. 

 ө Barra de endereços:  A barra de endereços está no 
topo do seu navegador (como o Internet Explorer ou 
o Google Chrome). É onde aparece o endereço de uma 
página web (ou URL). Pode digitar um endereço web 
diretamente na barra de endereços.

 ө Apps (aplicações): Um tipo de programa de 
computador que pode descarregar para o seu 
computador, tablet, ou telemóvel. Há centenas de 
aplicações diferentes disponíveis que fazem muitas coisas diferentes, desde jogar e construir puzzles, a 
permitir-lhe aceder à sua conta bancária. Pode descarregar aplicações da Google Play Store se tiver um 
telemóvel ou tablet Android, ou da App Store se tiver um dispositivo Apple.

 ө Browser: O software ou aplicação informática que se utiliza para aceder à Internet. Os exemplos 
incluem o Internet Explorer, Google Chrome e Safari.

 ө Cookies: A maior parte dos websites pop-up contém uma mensagem que pede para ‘aceitar cookies’. 
Um cookie é uma pequena peça de dados que é armazenada no seu computador, smartphone ou tablet 
quando visita um website. Permitem que o website rastreie informações sobre a sua atividade no website, 
tais como, quantas vezes visitou e quanto tempo passou no website. Não tem de aceitar cookies, mas 
isso pode significar que não pode aceder a alguns websites.

 ө Tarifário de dados:  Utiliza dados móveis, medidos em megabytes (MB) e gigabytes (GB), para utilizar 
a Internet no seu telefone ou tablet se não estiver ligado a Wi-Fi. A maioria dos contratos de telefone e de 
tablet têm licenças mensais para utilização de dados. Uma vez que utilize o seu tarifário, poderá ser-lhe 
cobrada uma utilização adicional, ou poderá não poder utilizar dados móveis até que o seu tarifário seja 
renovado no mês seguinte.

 ө Link (ou hiperligação): Um texto, uma imagem, ou um botão em que se pode clicar para aceder a um 
website. O link pode ser de cor azul e sublinhada e pode incluir expressões como “clique aqui para mais 
informações” ou “saiba mais”.

 ө Log in: Se tiver criado uma conta online para qualquer coisa, incluindo correio eletrónico, bancos, 
compras ou meios de comunicação social, terá de utilizar um nome de utilizador (muitas vezes o seu 
endereço de correio eletrónico) e uma palavra-passe para aceder à conta. Isto é conhecido como login.

 ө Phishing: Uma tentativa de roubo de identidade em que os criminosos encaminham os utilizadores 
para um site falso para os enganar na divulgação de informações privadas, tais como nomes de utilizador 
ou palavras-passe.

 ө Scroll : Para mover texto ou outra informação num ecrã de computador para cima, para baixo ou para o 

2.3 Glossário sobre TIC  



lado, com nova informação a aparecer à medida que a antiga desaparece.
 ө Motor de busca:  Os motores de busca permitem-lhe encontrar websites e fazer perguntas na 

Internet. Os motores de busca populares incluem o Google e o Bing. Pode digitar algumas palavras-
chave para encontrar informações ou aceder a websites. Significa procurar informação online utilizando 
um motor de busca. 

 ө Redes Sociais: Os meios de comunicação social, ou redes sociais, são comunidades online onde se 
pode conectar com amigos, família e outras pessoas que partilham os seus interesses. Como por exemplo, 
o Facebook, Twitter e Instagram.

 ө Spam:  Um e-mail comercial que não solicitou, também conhecido como e-mail de lixo. 
 ө Separador: Os separadores estão no topo do seu navegador de Internet. Pode clicar no símbolo “+” 

para abrir um novo separador, onde pode visitar um website diferente sem perder o acesso à página web 
onde se encontra. Algumas aplicações podem também ter separadores no topo ou perto dele, nos quais 
pode clicar para alternar entre diferentes partes da aplicação.

 ө Víruss: Programas que se espalham de um computador para outro por correio electrónico ou 
através de websites maliciosos. Podem atrasar o seu computador, exibir mensagens pop-up 
indesejadas e até apagar ficheiros.

 ө Wi-Fi: Wi-Fi é a tecnologia sem fios utilizada para ligar computadores, tablets, smartphones e outros 
dispositivos à Internet.

2.4 Dados e Informação 

61.202
europeus

 ☼ Konig et ai. identificam que os homens são mais 
propensos a usar a Internet do que as mulheres, 
especialmente entre as faixas etárias mais jovens (por 
exemplo, 50-54 anos).

 ☼ Konig et ai. identificam que os homens são mais 
propensos a usar a Internet do que as mulheres, 
especialmente entre as faixas etárias mais jovens (por 
exemplo, 50-54 anos).

 ☼ Entre 2012 e 2015, a distribuição de participantes que 
usaram a Internet nos últimos 7 dias aumentou entre 
4% e 8% em todos os países.

   50 anos ou mais

17 países

Entrevistados (49%)

E-mails, pesquisar 
informações ou fazer 

compras

Entrevistados
 (49%)

17 países



Um estudo baseado em SHARE explora os condutores da utilização da Internet entre os europeus com mais de 50 
anos. O acesso e a utilização de novas tecnologias está a tornar-se cada vez mais importante para todas as ge-
rações. Mas com que frequência é que as pessoas mais velhas utilizam a Internet e os seus recursos? Investigado-
res da Suíça e da Alemanha assumem esta questão e exploram os fatores que impulsionam a utilização da Internet 
entre os europeus com mais de 50 anos de idade. König et al. baseiam a sua análise nos dados da sexta vaga do 
inquérito sobre saúde, envelhecimento e reforma na Europa (SHARE). 

A população do estudo inclui 61.202 europeus com 50 ou mais anos de idade de 17 países.  Quase metade dos inqui-
ridos (49%) utiliza a Internet para enviar correio electrónico, pesquisar informações ou fazer compras. König et al. 
declaram que esta proporção varia consideravelmente entre países, sendo que os inquiridos dos países do Norte 
e do Oeste (por exemplo, Dinamarca, Suécia, Suíça) se mantém muito mais frequentemente online do que os do 
Sul e do Leste do continente (por exemplo, Croácia, Grécia, Polónia).

As circunstâncias imediatas em que se vive também mostraram estar a influenciar a probabilidade de utilização 
da Internet. Viver numa zona urbana e ter um parceiro que é um utilizador frequente da Internet estimula a 
utilização da Internet. Ainda assim, as circunstâncias individuais também contribuem para a frequência da 
utilização da mesma. König et al. identificam que os homens são mais propensos a utilizar a Internet do que as 
mulheres, especialmente entre os grupos etários mais jovens (por exemplo, 50-54 anos). 

Além disso, boa saúde e bem-estar, educação superior e estatuto socioeconómico, melhor familiaridade com as 
novas tecnologias, especialmente através do trabalho, servem como fatores que aumentam a utilização pessoal 
da Internet. Pelo contrário, aposentar-se do trabalho parece estar a diminuir a frequência com que se recorre 
à Internet. Globalmente, os autores observaram um aumento na utilização da Internet entre os europeus mais 
velhos ao longo do tempo. Entre 2012 e 2015, a distribuição dos participantes que tinham utilizado a Internet nos 
últimos 7 dias aumentou de 4 a 8% em todos os países. 

A ideia do determinismo tecnológico surgiu na segunda metade do século XIX e tem sido um sentimento popular 
predominante desde então, além disso, numerosas obras de importância científica também ostentam as suas 
marcas. A sua existência tem contribuído significativamente para a resistência de alguns mal-entendidos 
relacionados com a tecnologia. O determinismo tecnológico argumenta que a tecnologia é a principal força 
motriz da sociedade que determina o seu modo de funcionamento, desenvolvimento, curso da história, estrutura 
e valores de uma forma decisiva. 

Os efeitos convergentes são tidos em conta de forma limitada, totalmente ignorados ou renunciados. Pensa-
se que o desenvolvimento tecnológico é impulsionado apenas pela lógica da ciência. Tanto a tecnologia como a 
sociedade são co-relacionadas, co-dependentes e co-influentes uma com a outra. A tecnologia tem um impacto 
na sociedade, incluindo o potencial de progresso ou declínio da sociedade, tanto no bom como no mau sentido. 
A nossa sociedade é moldada pela tecnologia, que tem tanto consequências benéficas como prejudiciais. As 
sociedades humanas e a tecnologia têm crescido indissociavelmente ligadas desde que sistemas técnicos como 
telemóveis, computadores, TV, etc. são produzidos pelo homem e refletem a própria base das necessidades e estilo 
de vida de uma população. 

2.5 Tecnologia e Sociedade 



2.6 Atividade 
Pense em uma pergunta para a qual você gostaria de uma resposta. Use um mecanismo de pesquisa 
(por exemplo, Google) para encontrar uma resposta.

Os sistemas informáticos estão incorporados em muitas experiências quotidianas, e habituámo-nos tanto a 
isso que mal nos apercebemos de que os estamos a utilizar. Quer tenhamos ou não consciência disso, estamos 
rodeados de redes através das quais a informação 
flui constantemente. As nossas noções de tempo 
e localização estão a mudar. O mundo parece ter-
se tornado uma “aldeia global” onde a distância já 
não é uma barreira ao contacto comercial ou social. 
Os termos sociedade da informação e sociedade 
em rede têm sido utilizados para analisar as 
mudanças sociais e económicas que estão a 
ocorrer em conjunto com os desenvolvimentos 
tecnológicos. Uma das discussões sobre as 
Tecnologias da Informação diz respeito a saber se 
as mudanças na sociedade são impulsionadas pelo 
desenvolvimento tecnológico ou se as tecnologias 
são influenciadas e moldadas pela sociedade que 
as produz. Este é um debate complexo, mas uma 
ideia interessante a ter em conta. Por um lado, 
se as tecnologias são moldadas pelas condições 
sociais, então elas irão, inevitavelmente, refletir 
os valores e normas da sociedade específica em 
que são criadas. Por outro lado, se acreditamos que 
a tecnologia determina a forma como a sociedade 
se desenvolve, então podemos sentir-nos muito 
desamparados e fatalistas. Também se poderia 
pensar nisto a um nível pessoal. Na sua vida 
quotidiana, terá provavelmente experimentado a 
mudança tecnológica como algo sobre o qual não 
tem qualquer controlo - algo que lhe acontece. 

3. A importância das TIC na vida quotidiana 
3.1 Dispositivos em rede na vida quotidiana 



3.2 Recursos Digitais para Procedimentos Básicos 

3.2.1 Aceder à informação 

No entanto, as tecnologias também são moldadas pelas pessoas que 
as concebem e criam. As sociedades e os indivíduos também podem 
controlar ou influenciar a forma como as tecnologias são utilizadas. 
Novos telemóveis com funcionalidades adicionais parecem aparecer 
todos os meses e a publicidade implacável tenta convencer-nos de que 
precisamos de ter a versão mais recente. No entanto, o consumidor tem 
o controlo final sobre se escolhe comprar um ou não. Alguns dispositivos 
de rede que utilizamos na nossa vida diária são, o computador, telemóvel/
telefone, Internet, tablet, Wi-Fi, ATMs, relógios inteligentes e muitos 
mais.

Para apreciar verdadeiramente a importância dos sistemas 
informáticos na nossa vida quotidiana, precisamos de olhar para 
as principais áreas da nossa vida quotidiana que podem facilitar. 

Não só existem atualizações diárias de notícias disponíveis online, como o acesso à informação 
por parte de qualquer pessoa se tornou um processo simples. Uma das principais e necessárias 
utilizações da Internet é uma forma de descobrir informação, obter e processar informação na 
Internet. Existem milhões de websites que fornecem informação gratuita, e um motor de busca é 
uma forma de encontrar o website que se procura. 

Como se pesquisa informação online? Quais são as formas de pesquisar coisas online? O que são 
“palavras-chave”? Como não se perder na informação disponível online? 

Estas são algumas das principais questões de alguém que tenta procurar informação online. 

Comecemos pela primeira: Como se pesquisa informação online? Quais são as formas de pesquisar 
coisas online? 

O motor de busca - a porta de entrada para o mundo da Internet, seja no seu computador de casa ou 
smartphone: para encontrar o que procura na riqueza de conteúdos da Internet existem motores de 
busca. Os motores de busca são comparáveis a um tipo de informação que pesquisa na Internet por 
si. O motor de busca fornece-lhe as respostas à sua pesquisa sob a forma de referências a páginas 
da Internet, os chamados “links”. 

Como não se perder na informação disponível online? 

Se os motores de pesquisa como o Google pensam muito por nós e já fornecem resultados 
surpreendentemente bons com apenas alguns termos de pesquisa, deve estar familiarizado com 
as opções básicas de pesquisa para que a mesma seja bem sucedida. A pesquisa por palavra-chave 
é uma técnica de otimização de motores de busca utilizada para identificar termos de pesquisa 
que as pessoas escrevem para localizar informação para um determinado tópico. Isto pode ser feito 
através de diferentes métodos. Pergunte a si mesmo que termos-chave são importantes para a 
sua pesquisa e combine-os uns com os outros. Aqui estão algumas dicas sobre como utilizar as 
palavras-chave de forma mais eficaz: 



1. Palavras-chave concisas - Frases completas não só são difitadas desnecessariamente, como também 
não oferecem nenhum lucro adicional nos resultados. 
2. Especifique a sua pesquisa - introduza mais do que uma palavra, por exemplo, férias em Atenas. 
3. Não faça perguntas. Se quiser saber o tempo amanhã, introduza - tempo terça-feira. 
4. Use aspas se estiver à procura de uma citação específica, por exemplo, “não posso deixar de me 
apaixonar”. 
5. Use letra minúscula. 
Como navegar na Internet com segurança sem perder a experiência de fazê-lo - YouTube

Segurança Online
A questão da segurança na Internet é difícil, 
mesmo para os peritos. Navegue na Internet 
com um navegador e encontre informações 
interessantes. Envio e receção de emails. Estas 
são as possibilidades básicas que a Internet nos 
oferece. Hackers e criadores de vírus podem 
infectar o computador se o utilizador definir 
um baixo nível de segurança na aplicação de 
correio electrónico e no navegador da Internet. 
Podem fazê-lo enviando um correio eletrónico 
malicioso ou tentando fazer com que visite um 
site malicioso. A informação fraudulenta depende frequentemente de links em e-mails, websites 
ou chat, que parecem provir de um serviço em que se confia, tal como o seu banco, fornecedor de 
cartões de crédito ou a sua rede social. O objetivo da engenharia social é, normalmente, instalar 
silenciosamente spyware ou confundi-lo para revelar as suas palavras-passe ou outras informações 
financeiras ou pessoais. Nunca responda a pedidos não solicitados de atualização de informações 
da sua conta! 

3.2.2 Serviços financeiros e Transações 

Sempre que utiliza um cartão de débito ou de crédito a loja utiliza um terminal ligado a outros 

       https://youtu.be/sBwTwyDH0f8



computadores através de uma rede. Os seus dados de identificação são automaticamente 
transferidos do seu cartão para o seu banco ou empresa de cartões de crédito para verificação, e 
o seu saldo é ajustado em conformidade. Isto também se aplica se estiver a fazer compras online 
ou por telefone (ao reservar um bilhete de cinema, por exemplo). As caixas automáticas (também 
conhecidas como cashpoints) permitem-lhe verificar o seu saldo bancário ou levantar dinheiro 
de qualquer parte do mundo. As máquinas estão ligadas em rede a um computador central que 
tem registos da sua conta num sistema de arquivo, conhecido como uma base de dados. Muitos 
bancos também fornecem serviços bancários através da Internet, minimizando a necessidade de os 
clientes visitarem uma sucursal. A poupança de tempo e a capacidade de fazer compras a qualquer 
hora do dia ou da noite é também de considerável importância. Também aqui é importante ter em 
mente algumas regras: 

 ө verifique a credibilidade das lojas online (revisões de lojas, fóruns de discussão, etc.) 

 ө mantenha o seu dispositivo seguro e atualizado 

 ө utilize um antivírus  

 ө  verifique a segurança da sua ligação à Internet 

 ө não introduza informação privada numa loja que não seja de confiança para si 

 ө leia os termos e condições antes de encomendar 

Partilhando informação rápida e facilmente através do globo, atravessando as barreiras das fronteiras 
linguísticas e geográficas, as pessoas comunicam continuamente umas com as outras. Partilhando imagens 
e vídeos online ou apenas a sua ideia do dia. A partir do envio de mensagens a alguém que vive no outro 
extremo do mapa, a utilização das TI tornou possível a ligação através de salas de Internet e aplicações de 
código aberto. A comunicação online na Internet é muito popular. Anteriormente, o envio do correio eletrónico 
estava entre as comunicações mais rápidas. Agora podemos comunicar em tempo real. O único atraso deve-se 
à prática de controlo do teclado ou à velocidade da nossa fala. 

Podemos utilizar ferramentas como 
Skype, WhatsApp, Messenger e outras. O 
maior risco que corremos na Internet é 
a perda de privacidade. Esteja ciente de 
que o que publicamos na Internet pode, 
normalmente, ser desfeito e apagado. 
Informações pessoais e palavras-passe 

podem ser roubadas. O contacto social online cria continuidade nas relações, permitindo uma interação 
frequente que não estava disponível nos dias em que cartas ou chamadas telefónicas de longa distância 
forneciam a única ligação com amigos e entes queridos distantes. As comunicações online proporcionam um 
estímulo intelectual, mantendo os idosos em contacto não só com amigos e familiares, mas também com o 
mundo em geral. Estas tecnologias podem ser uma linha de vida para aqueles com problemas de saúde que 
os mantêm confinados a casa. 

passwords

As passwords são chaves que são utilizadas para aceder a diferentes tipos de contas, seja num computador, 
rede ou serviços empresariais, empresas e outros portais online. Se estes dados forem roubados por 
criminosos ou outros utilizadores maliciosos, podem aceder a contas e causar danos consideráveis. Estes 
incluem, por exemplo, a obtenção de controlo informático, transferência de dinheiro de uma conta bancária, 

3.2.3. Socialização e Comunicação 



realização de pagamentos online em nome do proprietário da conta, roubo de identidade e utilização indevida 
para vários tipos de crime. As pessoas não gostam de palavras-passe, por isso, tentam utilizar palavras-
passe simples, repetindo-as constantemente. Quando a sua conta é mal utilizada, ficam surpreendidas e não 
compreendem o que aconteceu. Devemos ser capazes de utilizar o teclado do computador para criar uma 
palavra-passe forte. A palavra-passe deve conter letras maiúsculas, números e caracteres especiais, e quando 
o utilizador não consegue utilizar o teclado, é difícil utilizar esses caracteres. Não partilhar palavras-passe 
com ninguém, não enviar palavras-passe em correio eletrónico, mensagens ou através de outras comunicações! 

3.2.4. Entretenimento 

Os meios digitais têm transformado a indústria do entretenimento nos últimos anos. Mudou a forma como os estúdios 
divulgam os conteúdos de marketing, os artistas se envolvem com os fãs e os consumidores interagem com os 
seus conteúdos. As entidades dos meios de comunicação social têm uma presença digital e social. Os meios de 
comunicação digitais reestruturaram modelos de trabalho para as indústrias da música, televisão, cinema e 
edição. Como resultado, os programas de televisão e filmes têm abraçado gradualmente o modo on-demand 
em todos os dispositivos eletrónicos. Por outro lado, jornais, revistas, livros e outras publicações estão agora 
disponíveis em interfaces como smartphones e tablets. As pessoas têm agora acesso a todo o tipo de recursos 
de entretenimento, como música em streaming, filmes, programas de TV, podcasts e YouTube, descarregando 
aplicações online. Para além destes recursos, temos acesso a serviços que nos proporcionam uma participação 
mais acessível e rápida em experiências, como a reserva online de viagens, concertos, cinema, bem-estar e beleza 
e muito mais. 

Aqui está um exemplo de como reservar um hotel em Booking.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=rEXXHxwaWOk&ab_channel=HowToGeek



3.2.5. Serviços públicos 
Serviços públicos digitais eficazes, ou eGovernment, podem proporcionar uma grande variedade de benefícios. 
Estes incluem maior eficiência e poupança para governos e empresas, maior transparência e maior participação 
dos cidadãos na vida política. As TIC são já amplamente utilizadas pelos organismos governamentais, mas 
o eGoverno envolve mais do que apenas as ferramentas: envolve repensar organizações e processos e 
mudar o comportamento de modo a que os serviços públicos sejam prestados às pessoas de forma mais 
eficiente. Implementado bem, o E-Governo permite aos cidadãos, empresas e organizações realizar as 
suas interações com o governo mais facilmente, mais rapidamente e a menor custo. O E-Governo pode 
conseguir a utilização de tecnologias de informação e comunicação em todas as facetas das operações de 
uma organização governamental, como o pagamento de impostos, contas, multas, pedidos de certificados, 
licenças e programas de proteção social, registo em websites de serviço público e ter uma base de dados 
comum e muito mais. 

Aqui está um exemplo de E-Albania que funciona principalmente como catálogo e repositório de serviços e 
informações de todos os ramos governamentais - um “one-stop-shop”. Permite também que os cidadãos 
paguem impostos e outras taxas. 

Desde os anos 90, o acesso à informação sobre saúde tem aumentado devido à evolução das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC). Nos anos 2000, a saúde eletrónica (e-saúde) foi definida como a 
utilização das TIC emergentes, especialmente a Internet, para melhorar ou permitir a saúde e os cuidados 
de saúde. Hoje em dia, a saúde eletrónica foi amplamente alargada para incluir conteúdos de serviços, 
fornecedores de cuidados de saúde, consumidores de saúde e sistemas. Assim, a necessidade de saúde 
eletrónica utilizando as TIC aumentou e o papel da informação sobre saúde eletrónica está a tornar-se mais 
importante. Os adultos mais velhos podem utilizar a Internet para ajudar a gerir a sua saúde, como tomar 
decisões relacionadas com a saúde, procurando informação sobre o tema, comunicando com profissionais 
de saúde, procurando serviços de saúde e participando em programas de saúde. Além disso, em vez de se 
encontrarem com profissionais de saúde para obterem informações limitadas, tornaram-

3.2.6. Saúde e Bem-estar 



se disponíveis consultas, consultas e confirmação de resultados médicos em tempo real online. 

Agora, mais do que nunca, a aprendizagem em linha está a capacitar os adultos mais velhos a continuar a 
sua educação, a mergulhar nos seus interesses ou a aprender algo completamente novo. Quando se trata 
de aprendizagem online, há uma variedade de benefícios e as opções para os tipos de cursos a escolher são 
verdadeiramente ilimitadas. Graças à tecnologia moderna e às ferramentas de comunicação digital, muitos 
fornecedores de educação, incluindo entidades de aprendizagem ao longo da vida, foram capazes de fazer 
transições totais ou parciais para a aprendizagem online. 

À medida que envelhecemos poderemos não ser tão independentes  em diversas atividades como outrora 
fomos, como conduzir, fazer compras, ir ao cinema, ao teatro, ver amigos, entre outras, mas, tendo a 
aprendizagem on-line, poderemos continuar a ser ativos e a aprender novas formas de manter o cérebro 
saudável. T

em à sua volta um grande número de plataformas de aprendizagem online que cobrem os tópicos exatos que 
procura. Dê uma vista de olhos a algumas das amplamente aclamadas plataformas educativas que podem ser 
úteis: 

 ☼ LinkedIn Learning 
 ☼ YouTube 
 ☼ EdX 
 ☼ Coursera 
 ☼ Skillshare 
 ☼ Udemy 
 ☼ Duolingo

Reveja as palavras-passe que utiliza para aceder a e-mails, redes sociais, etc. Ainda acha que
elas são suficientemente fortes e bem escolhidas? Tente criar uma palavra-passe realmente 
forte!

As competências digitais são definidas como uma gama de capacidades para utilizar dispositivos 
digitais, aplicações de comunicação e redes para aceder e gerir informação. Permitem às pessoas 
criar e partilhar conteúdos digitais, comunicar e colaborar e resolver problemas para uma 
auto-realização eficaz e criativa na vida, aprendizagem, trabalho e atividades sociais em geral. 
Competências digitais de nível básico, ou seja, competências funcionais básicas necessárias 
para fazer uso básico de dispositivos digitais e aplicações online, são amplamente consideradas 
uma componente crítica de um novo conjunto de competências de literacia na era digital com 
capacidades tradicionais de leitura, escrita, e numeracia. O quadro DigComp identifica os principais 
componentes da competência digital em 5 áreas (Dimensão 1). As áreas são resumidas abaixo: 

 
Informação e literacia de dados: Articular as necessidades de informação, localizar e recuperar 

3.2.7. Educação 

3.3 Atividade 

4. Competências digitais e a sua importância na vida quotidiana 
4.1 O que são competências digitais? 



dados, informações e conteúdos digitais. Julgar a relevância da fonte e do seu conteúdo. 
Armazenar, gerir, e organizar dados, informações e conteúdos digitais. 

Comunicação e colaboração: Interagir, comunicar e colaborar através das tecnologias digitais, 
estando ao mesmo tempo conscientes da diversidade cultural e geracional. Participar na 
sociedade através de serviços digitais públicos e privados e cidadania participativa. Gerir a sua 
presença digital, identidade e reputação. 

Criação de conteúdos digitais: Criar e editar conteúdos digitais. Melhorar e integrar informação e 
conteúdos num corpo de conhecimentos existente, compreendendo ao mesmo tempo como os 
direitos de autor e as licenças devem ser aplicados. Saber como dar instruções compreensíveis 
para um sistema informático. 

Segurança: Proteger dispositivos, conteúdos, dados pessoais e privacidade em ambientes digitais. 
Proteger a saúde física e psicológica e estar atento às tecnologias digitais para o bem-estar 
social e inclusão social. Estar consciente do impacto ambiental das tecnologias digitais e da sua 
utilização. 

Resolução de problemas: Identificar necessidades e problemas e resolver problemas concetuais 
e situações problemáticas em ambientes digitais. Utilizar ferramentas digitais para inovar 
processos e produtos. Manter-se atualizado com a evolução digital. 

Assegurar a inclusão digital para adultos mais velhos significa ultrapassar cinco barreiras fundamentais: 
acesso, instalação, conhecimento, design e confiança. Fornecer Internet e dispositivos de alta velocidade 

4.2 Como posso melhorar os meus conhecimentos sobre as ferramentas digitais para a 
vida quotidiana? 



4.3 Atividade 
Faça este teste e descubra onde você está na roda de competição digital:

 https://digital-competence.eu/dc/

e baixo custo, juntamente com a instalação e o apoio, é fundamental para abordar a conectividade. Os 
consumidores precisam de programas de literacia digital e de informação atualizada sobre a tecnologia 
relevante. 

A tecnologia em si deve ser concebida de forma inclusiva para todos, considerando ao mesmo tempo as 
necessidades únicas dos adultos mais velhos. Finalmente, as pessoas devem ter confiança de que a sua 
privacidade e os seus dados pessoais serão utilizados de forma segura e ética. Nenhuma entidade pode 
resolver estes desafios sozinha, pelo que a colaboração e uma abordagem público-privada para alcançar a 
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