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The Digital Competence Framework 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&videosId=2895&furtherV

ideos=yes&langId=en& 

 

O mundo à nossa volta está a ser transformado todos os dias através da tecnologia digital. 

Mas a realidade é que 44% dos Europeus não têm as competências digitais básicas 

necessárias para o dia-a-dia. Precisamos de uma nova discussão sobre competências 

digitais, não só sobre a nossa capacidade de usar o dispositivo ou software mais recente, 

mas sobre a capacidade de toda a gente para usar as tecnologias digitais, de modo a ir ao 

encontro das suas necessidades.  

Para abordar este tema, a Comissão Europeia trabalhou com partes interessadas e peritos 

para criar o DigComp, o quadro de competências digitais.  

O que é o DigComp e como pode ajudá-lo/la? O DigComp é um quadro de referência que 

fornece informação sobre o conhecimento, competências e atitudes de que necessitamos 

para sermos digitalmente competentes em todos os aspetos da vida.  

O DigComp decompõe as competências digitais em cinco áreas-chave de competências. 

Dentro destas áreas, são mapeadas 21 competências individuais. Desde a navegação, 

passando pela criação de conteúdos digitais, até à segurança online e o uso das tecnologias 

para resolver problemas, o DigComp fornece uma explicação compreensiva e detalhada 

sobre as implicações das competências digitais. Cada competência é decomposta em 8 

níveis de proficiência, desde iniciantes a peritos, para que possa ajudar a identificar os 

próximos passos na trajetória de aprendizagem para as pessoas com qualquer nível de 

competência digital. O DigComp é sobre pessoas, é sobre definir as competências de que 

as pessoas necessitam para prosperar num futuro digital.  

O DigComp foca-se sobre o que podemos fazer para que as ferramentas e tecnologias 

digitais funcionem para nós. O DigComp enfrenta os riscos, tais como o comportamento 

online e proteção da identidade. Além disso, o DigComp procura capacitar e envolver as 

pessoas numa nova conversa sobre tecnologia digital e as oportunidades que fornece para 

a criatividade e participação ativa numa sociedade digital. O DigComp é uma ferramenta 

gratuita, aberta e flexível que pode ser adaptada às suas necessidades. O DigComp já está 
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em uso pela União Europeia, para desenvolvimento e recrutamento no mercado de 

trabalho, na educação e formação, para desenhar programas e apoio para os alunos, bem 

como do desenvolvimento de políticas e no estabelecimento de metas. O DigComp ajuda 

cidadãos europeus a desenvolver as competências de que precisam para abraçar um futuro 

digital e para tirar proveito de todas as oportunidades em todas as áreas das suas vidas. 

Para saber mais, visite o site da Comissão Europeia.      

 

 

What is Media Literacy? 

(https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4) 
 

Não há dúvida de que as pessoas, especialmente as crianças, aprendem através de todos 

os média que observam, ouvem e experienciam, e estamos cercados pelos média: TV, 

publicidade, websites, videojogos, revistas, sites de notícias, cartazes, outdoors digitais, 

embalagens, rádio, redes sociais e todo o tipo de publicidade. Uma criança do ensino pré-

escolar vê cerca de 70 mensagens de média todos os dias. Quando chegarem à escola 

secundária, os adolescentes passarão mais que um terço do seu dia usando os média.  

Poucos compreendem verdadeiramente a forma como os média com os quais interagimos 

nos afetam a nós e à sociedade. Portanto, como é que colocamos de lado o ruído? A chave 

é a literacia para os média.  

A literacia para os média é um conjunto de competências que ajuda as pessoas, não apenas 

os jovens, a analisar os conteúdos de mensagens de média que recebem e que enviam. 

Para aplicar as competências de literacia para os média, podemos colocar cinco perguntas-

chave:  

1. Quem criou esta mensagem? 

“Estão todos tão enérgicos e felizes!” “É tão vivo e colorido!” 

2. Que técnicas criativas são usadas para cativar a minha atenção?  
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3. Como poderão pessoas diferentes entender esta mensagem de forma diferente da 

minha? 

 

4. Que estilos de vida, valores e pontos de vista estão representados, ou omitidos, 

desta mensagem? 

 

5. E porque está esta mensagem a ser enviada?  

 

Esta chave poderosa abre um mundo que nos capacita a todos a ser melhores cidadãos 

digitais, à medida que consumimos média, produzimos e partilhamos as nossas histórias.  

Como seria viver neste mundo? Talvez tivéssemos menos medo, mais empatia e 

estivéssemos a tomar melhores decisões. Portanto, como criamos este mundo? Todos 

temos um papel a desempenhar.  

Em primeiro lugar, todas as crianças precisam de competências de literacia para os média. 

Podemos todos defender a educação focada na literacia para os média, com professores, 

administradores, pais, bibliotecários e governos. Se cada um de nós puser em prática o 

uso das cinco questões-chave da literacia para os média, em todas as nossas atividades, 

com todas as pessoas que encontramos, daremos todos um passo em frente, em direção 

ao envolvimento cívico mais positivo e bem-informado que queremos e merecemos.   

 


