
LITERACIA DIGITAL PROMOTORA DE 

SUSTENTABILIDADE

ODS 1 - Erradicar a Pobreza -Programa Nacional EAPN.



PERGUNTA DE PARTIDA :

COMO SE PROMOVE A EDUCAÇÃO, A 

SOCIEDADE EM REDE,  E AS LITERACIAS 

DIGITAIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DA UBA-

BMM E BIBLIOTECA ITINERANTE, EM PROL DE 

UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL E 

INCLUSIVA?  



«A liberdade, a prosperidade e o 
desenvolvimento da sociedade e dos 

indivíduos são valores humanos 
fundamentais. Só serão atingidos 
quando os cidadãos estiverem na 

posse da informação que lhes permita 
exercer os seus direitos democráticos 
e ter um papel ativo na sociedade.»

In Manifesto da IFLA/ Unesco sobre Bibliotecas Públicas 1994





ODS1- DIA INTERNACIONAL PARA A 

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

O Dia Internacional para a
Erradicação da Pobreza é
assinalado anualmente a 17 de
outubro.

Programa nacional "Sensibilizar,
Envolver e Mobilizar:

 Iniciativa pelo Combate à
Pobreza e Exclusão Social" - a
decorrer entre 17 a 24 deste
mês.

https://17out2022.eapn.pt/


ERRADICAR A POBREZA, EM TODAS AS 

SUAS FORMAS, EM TODOS OS LUGARES

A BIBLIOTECA APOIA ESTE OBJETIVO ATRAVÉS DE:

•Acesso público à informação e recursos que geram

oportunidades para melhorar a vida das pessoas;

•Capacitação para adquirir novas

habilidades necessárias para a educação e o emprego;

•Informação para apoiar o processo de tomada de

decisões para combater a pobreza por parte dos governos, da

sociedade civil e do setor empresarial.



ERRADICAR A POBREZA 

 Os 17 ODS abordam três grandes dimensões do
desenvolvimento sustentável - social, económica e
ambiental.

 Estes novos objetivos colocam o enfoque :

 nas pessoas;

 nos direitos humanos;

 na resposta às crescentes desigualdades sociais.

 GARANTIR QUE NINGUÉM FICA PELO CAMINHO





INCLUSÃO E LITERACIA DIGITAIS

A reflexão sobre os desafios

educativos para o presente século

passa, irremediavelmente, pelas

abordagem das novas tecnologias de

comunicação.



MAPEAR CONCEÇÕES DOMINANTES DE 

CIDADANIA DIGITAL, LITERACIA DIGITAL

E COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Literacia Digital:
É uma habilidade para usar os computadores, incluindo o uso e a

produção de Mídias Digitais, o processamento e a recuperação da

informação, a participação em redes sociais para a criação e o

compartilhamento do conhecimento e um conjunto de habilidades

profissionais de computação. (UNESCO, 2011).

https://ieducacao.ceie-br.org/literaciadigital/#UNESCO2011


OS 8 PILARES DA LITERACIA 

DIGITAL 1- Criatividade;

2- Colaboração;

3- Pensamento crítico;

4- Competências de 

comunicação;

5- Cidadania digital;

6- Competências práticas

7- Criação de conteúdo;

8- Segurança digital.



COMPETÊNCIA DIGITAL

Globalmente, podemos afirmar que o conceito

de competência digital significa a capacidade de

uso das tecnologias digitais em contexto de

trabalho, lazer e comunicação (From, 2017).



CIDADANIA DIGITAL
A cidadania digital refere-se ao conjunto de

práticas e comportamentos responsáveis e

informados, mediados pelas tecnologias digitais,

no âmbito de processos de decisão coletiva

(Ribble, 2004, 2012; Collier, 2009; Gazi, 2016;

Kara, 2018).

Ribble (2004) define a cidadania digital como o

conjunto de “normas de comportamentos

apropriados e responsáveis relativamente ao uso

da tecnologia” (p. 7).



LITERACIA DIGITAL: UMA 

COMPETÊNCIA ESSENCIAL AO LONGO 

DA VIDA

Vamos ensinar o digital 

a quem mais precisa!



INICIATIVAS LOCAIS PARA A LITERACIA

E A INCLUSÃO DIGITAL: ESPAÇO FÍSICO 

E MÓVEL (BIBLIOTECA ITINERANTE)

Centro Digital Fixo Centro Digital Móvel



TRATAR O DIGITAL POR TU!

O EUSOUDIGITAL é um Programa de Capacitação 

Digital.

3 Pilares fundamentais:

Mentores/Voluntários

Centros                    

Alunos  

 https://www.eusoudigital.pt/

https://www.eusoudigital.pt/


Foco de Atuação 

Objetivos Gerais

Literacia Digital e proximidade com as novas

tecnologias;

Capacitações digitais individuais;

Criação da Identidade Digital;

 Interação com o computador, smartphone e

plataformas digitais de comunicação (Cultural e

Social);



 Promover a alfabetização universal;

 Refletir sobre o isolamento social;

 Compreender e superar as dificuldades no acesso à

informação;

 Contribuir para a inclusão digital;

 Preservar e proporcionar o acesso à cultura e ao património

do mundo;

 Refletir sobre a Cibersegurança.



Objetivos Específicos

Aprender a criar um Email personalizado de forma

consciente e segura (CiberSegurança);

 Resolver questões burocráticas através da

Internet (entrega do IRS, pedir informações aos

organismos e serviços sociais, marcar consultas,

etc.);



 Interagir com amigos e familiares através de

redes sociais (Facebook), Whatsapp de forma

segura;

Pesquisar conteúdos, informações e temas de

interesse pessoal (viagens, empregos, significado

de palavras, situação meteorológica, horários dos

transportes públicos, etc.);



Organizar, gerir, imprimir, transferir e digitalizar

documentos;

Descontrair e descobrir prazeres (jogar, ver

vídeos e/ou tutoriais, ouvir música, ler e

acompanhar notícias e novidades, aulas de

ginástica, etc…).



Requisitos :

 Um trabalho de planificação consciente;

 Práticas intencionais e sistemáticas;

 Processos de monitorização constantes;

 Avaliação, com um espírito de abertura à inovação

e à criatividade.



A LITERACIA DIGITAL COMO COMPETÊNCIA

PARA A CIDADANIA GLOBAL





















RECOLHA DE EVIDÊNCIAS
Recolha de dados Quantitativos e Qualitativos

Inquéritos por Questionário



Observação Direta                                Análise Documental





QUAL O APOIO, APÓS ESTA SESSÃO DE 

CAPACITAÇÃO DE ADULTOS?

Contará sempre com o apoio do Mentor que
participou na sessão de formação do Aluno.

Poderá ligar para o 800 210 397 (linha gratuita),
onde responderão ou serão encaminhadas todas
as dúvidas.

Apoio online (chat) que se encontra no
site eusoudigital.pt.

https://www.eusoudigital.pt/


LITERACIA CRÍTICA DOS MEDIA E DA

INFORMAÇÃO

 Educação Digital;

 Identificar notícias falsas e 

desordens  informativas.



COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA O 

SÉC. XXI 

 Consciência ética;

 Consciência cultural;

 Flexibilidade;

 Auto-aprendizagem e Aprendizagem ao Longo da Vida. 

 Tecnológica;

 Gestão da Informação;

 Comunicação, Colaboração, Criatividade, Pensamento 

crítico e Resolução de problemas. 



REFLEXÃO FINAL

A Literacia Digital é um fator de empoderamento,

potenciador de uma cidadania ativa e inclusiva;

Com os objetivos do desenvolvimento sustentável, é

possível ajudar a tornar as pessoas cada vez mais

infoincluídas;

Participar de forma eficaz e crítica num mundo em rede.
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AJUDAR A 

TORNAR 

BARROSO +

DIGITAL

Obrigad0!


