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Alavancar processos de independência
e capacitação individual dos Seniores
através da utilização de dispositivos móveis.
Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor,
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

A esperança média de vida está
a crescer. Existe por isso uma
necessidade crescente de integrar
os cidadãos seniores na Sociedade
do Conhecimento onde as tecnologias
de informação e comunicação (TIC)
assumem um papel crucial.

Com o aparecimento dos dispositivos
móveis (smartphones e tablets) este
problema tem-se agravado, uma vez que
cada vez mais informação, comunicação
e o exercício de obrigações formais
estão a ser desenhadas e processadas
nesse contexto.

A info-exclusão nos cidadãos adultos
com mais de 50 anos está relacionada
com uma certa relutância à mudança,
e em particular às novas tecnologias,
mas também devido à pouca atenção
que tem sido dada às necessidades específicas deste público-alvo. Mas isto
não é um veredicto ou não tem de o ser.
As dificuldades sentidas por esta geração no acesso e utilização das novas
ferramentas TIC não deveria ser desculpa para criar desigualdade e aumen-

tar o risco de exclusão. É necessário
sensibilizar e treinar os profissionais
que trabalham com cidadãos seniores
acerca dos benefícios decorrentes da
utilização de dispositivos móveis. É
indispensável uma nova abordagem
para garantir que os cidadãos seniores
sabem exactamente como usar eficientemente estes aparelhos, seja para
funções de carácter pessoal ou para
cumprir requisitos legais.

METODOLOGIA

1. Uma fase de formação
2. A transferência da
baseada na imersão em
apropriação da tecnologia
conteúdos móveis e num
móvel para os cidadãos
ambiente multimédia que
seniores. Esta transferência
irá requerer colaboração
será alcançada através
por parte dos grupos
de uma formação directa
transnacionais de
realizada pelos formadores e
formandos. Esta etapa visa
cuidadores com o apoio de
formadores e cuidadores que
módulos multimédia móveis.
no âmbito do seu trabalho
estão em contacto directo
com cidadãos seniores.

Após uma primeira fase de formação com base numa plataforma
colaborativa para formadores e cuidadores, o UISEL apresenta agora um
conjunto de módulos móveis multimédia para seniores. A partir de Maio
2015 duas apps estarão disponíveis, tendo por destinatários cidadãos
50+ com o objetivo de sensibilizar e oferecer uma aprendizagem prática
focada nos benefícios da utilização de dispositivos móveis, incluindo uma
componente de auto-aprendizagem.

DESCARREGUE O JOGO E A APP REPOSITÓRIO DE VÍDEOS
EM HTTP://UISEL.EU (ANDROID E IOS)

Os conteúdos encontram-se
disponíveis em Inglês, Alemão,
Espanhol, Italiano, Português, Romeno,
Checo e Eslovaco.
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