Designação do projeto: Roteiro INCoDe.2030 ±Capacitação Digital
Código do projeto: POAT-01-6177-FEDER-000091
Objetivo principal: Desenvolvimento de competências digitais, capacitação e qualificação
Região de intervenção: Portugal Continental e Ilhas
Entidade beneficiária: Associação DNS.PT
Data de aprovação: 21.10.2021
Data de início: 01.10.2021
Data de conclusão: 31.12.2023
Custo total elegível: 2 447 736,40 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 1 958 189,12 €
Apoio financeiro público nacional/regional: N/A
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados
Visa, em particular, o desenvolvimento de estudos, iniciativas, medidas e plataformas, que potenciem, de forma
efetiva, uma maior inclusão e literacia digitais, produzindo e apresentando resultados efetivos, quer no âmbito
do desenvolvimento de competências digitais, de capacitação e qualificação, quer numa perspetiva transversal
a todos os programas de integração de género.
O Roteiro INCoDe.2030 ±Capacitação Digital assenta num plano de 8 atividades, a saber:
•

Atividade 1 - Estudos interrelacionais no âmbito da Educação, das Profissões e da Empregabilidade para
identificação das necessidades ao nível das competências digitais;

•

Atividade 2 - Análise, levantamento e catalogação a nível nacional dos projetos de capacitação digital;

•

Atividade 3 - Estudos técnicos para alteração do processo e novos desenvolvimentos no âmbito da
plataforma do Selo INCoDe, para reconhecimento de projetos/iniciativas que promovam a capacitação
digital;

•

Atividade 4 - Estudo e desenvolvimento de 13 cursos abertos online sobre competências digitais e
execução de fundos comunitários (ótica da procura e da gestão de fundos);

•

Atividade 5 - Estudos técnicos e desenvolvimento de eventos técnico-científicos públicos para gestão e
implementação dos planos de atividade das estratégias de transformação digital;

•

Atividade 6 - Análise de resultados e avaliação da evolução da capacitação digital a divulgar no
Observatório para as Competências Digitais;

•

Atividade 7 - Desenvolvimento de atividades técnico-científicas de promoção da igualdade de género
no digital;

•

Atividade 8 - Desenvolvimento de eventos técnico-científicos públicos para promoção da capacitação
digital a nível nacional.

