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MÓDULO 1 
 

Introdução 
 
 
O manual do formador IO1 visa fornecer apoio aos formadores para a implementação do módulo 1 
com o seu grupo-alvo. Portanto, é vital que os formadores estejam familiarizados com os conceitos-
chave do módulo 1, entre eles: 
• iGUIDE e o Kit de Recursos de Planeamento de Carreira (IO1) – conceito, características e 
estratégias de implementação; 
• O conceito de Microaprendizagem; 
• Os benefícios da Microaprendizagem para educação de adultos; 
• Como construir recursos de microaprendizagem: 

a) Infográficos 
b) Vídeos curtos 

 
Este manual destina-se a apoiar a implementação de todas as atividades do módulo 1, mas também 
será importante para a aquisição de novos conhecimentos que serão preponderantes para a 
inovação da prática profissional dos formadores. Tem uma linguagem clara e coesa e todas as 
citações referenciadas para que o formador possa ter acesso a toda a informação fornecida. 

 

Resultados da aprendizagem a alcançar 
 

 Ao concluir com êxito o Módulo 1, os alunos irão:  

 

- Compreender como implementar o Kit de Recursos de Planeamento de Carreira (IO1) com o 

seu grupo-alvo; 

- Compreender o conceito e as características da microaprendizagem; 

- Refletir sobre os benefícios da microaprendizagem para educação de adultos; 

- Compreender os diferentes recursos de microaprendizagem; 

- Ser capaz de construir os seus próprios recursos de microaprendizagem com infográficos 

interativos e vídeos curtos. 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

iGUIDE e o Kit de Recursos de Planeamento de Carreira 

 
Os Recursos de Planeamento da Carreira visam desenvolver a literacia de planeamento da carreira de 
educadores adultos para que estes possam planear e gerir carreiras de sucesso. Como tal, em vez de 
abordar apenas um elemento do planeamento de carreiras, o kit fornece um conjunto completo de 
recursos que aborda a questão a partir de uma perspetiva global. O kit inclui 36 Recursos de 
Planeamento de Carreira, que estarão disponíveis online através do Portal de e-learning iGUIDE em 
todas as línguas do consorcio do projeto 
 
Os recursos do iGUIDE foram desenvolvidos em dois níveis diferentes - 18 introdutórios e 18 
avançados - para garantir que o kit fornecido está apropriado para todos os grupos-alvo. O kit de de 
36 recursos compreenderá 3 áreas principais selecionadas pelos parceiros, nomeadamente: 
 
1. Preparar – competências para a preparação profissional; 
2. Procurar – competências para procurar emprego;  
3. Permanecer –competências para permanecer no emprego. 

Preparação Profissional Procurar Emprego Permanecer no Emprego 

o Técnicas de linguagem 
corporal 

o Crie o seu Próprio 
Caminho e Carreira 

o Diferença entre 
Trabalho e Carreira 

o Comunicação Oral e 
Escrita 

o Gestão e Organização 
do Tempo 

o Trabalhar em Equipa 
o Gestão de Conflitos 
o Resolução criativa de 

problemas, iniciativa e 
empreendedorismo 

o Transformar as suas 
Fraquezas em Pontos 
Fortes 

o Hard Skills vs Soft 
Skills(Habilidades 
pessoais vs Técnicas) 

o Pensamento Crítico e 
Analítico 

o Escrever um CV 
o Escrever uma Carta de 

Apresentação 
o Tácticas de entrevista de 

emprego para ser 
contratado 

o Estágio e voluntariado 
o Trabalho em rede e 

utilização de redes 
sociais na procura de 
emprego 

o Como evitar o roubo de 
identidade quando se 
procura emprego 

o Criação de um perfil no 
LinkedIn 

o Transacional vs 
Relacional: Qual forma se 
identifica? 

o Aproveitar o seu 
potencial 

o Criar um negócio online 
o Delegação efetiva 

o Inteligência Emocional 
o Gestão da Mudança 
o Criatividade e 

Pensamento Criativo 
o Capacidade de 

aprendizagem 
o Storytelling 
o Estratégias de 

Manutenção do 
Emprego 

o Bem-estar no local de 
trabalho 

o Requalificação 
o Pirâmide das 

necessidades de 
Maslow 

o Envolvimento dos 
funcionários 

o Vantagens e 
desvantagens da 
permanência dos 
funcionários 



 

o Mobilização dos outros 
e Automotivação 

o Freelancing 
 

 

 
Os 36 recursos compreendem: 
 

o Um vídeo breve de presentação; 
o Uma ficha informativa com acesso a mais recursos; 
o Um manual para aprendizes com um exercício de autorreflexão. 

  
A utilização de pequenos recursos traz uma vasta gama de benefícios em programas de educação e 
formação de adultos. (Greany, 2019; Shift, 2018): 
 

1. Sessões mais curtas ajustam-se aos estudantes modernos; 
2. A procura da aprendizagem móvel está a crescer; 
3. Demora menos tempo a consumir e é mais flexível; 
4. Melhora o envolvimento psicológico. 

 
 

Como usar o Kit de Recursos de Planeamento de Carreira do iGUIDE 
 
Os recursos para o planeamento de carreira iGUIDE são produzidas numa perspetiva de 

microaprendizagem. Portanto, podem ser implementadas num contexto de educação formal e não-

formal, ambas a nível presencial integrando um ambiente online. Ao utilizar a microaprendizagem na 

sua formação, não só está a poupar recursos ao utilizar ferramentas acessíveis para transmitir 

conhecimentos importantes, mas também está a proporcionar oportunidades aos alunos para 

aprenderem novas competências ao seu próprio ritmo (Kelly, 2018).  

 

Pode utilizar o Kit de Recursos de Planeamento de Carreira iGuide para: 

 

o Material de aprendizagem autodidata para cursos de formação e/ou currículo existentes; 

o Pode fazer parte de uma estrutura curricular e ser utilizado em diferentes fases do ciclo de 

aprendizagem; 

o Apoiar o desenvolvimento de competências e o reforço do comportamento na sua 

organização. As Ferramentas para o Planeamento de Carreira podem ser uma formação 

suplementar que pode ser acedida sempre que necessário; 

o Realizar workshops de planeamento de carreira, programas e atividades com adultos de 

diferentes contextos educativos e profissionais - devido à variedade de recursos de nível 

introdutório e avançado desenvolvidos.  



 

Microaprendizagem 

 
O objetivo da microaprendizagem é dividir uma informação extensa em segmentos menores que se 

podem complementar mutuamente num programa de aprendizagem ou criar um programa de 

formação específico. Se procura uma abordagem flexível que possa envolver os aprendentes e que 

ainda possa ser integrada com tecnologias digitais, a microaprendizagem é uma excelente alternativa 

a implementar com o seu grupo-alvo. 

A microaprendizagem é adequada para diferentes cenários no contexto empresarial, como por 

exemplo: 

• Processos de recrutamento, de modo a introduzir a organização; 

• Processos de integração, onde o funcionário aprende sobre a estrutura da organização, 
código de conduta, missão, visão e valores;  

• Programas de desenvolvimento profissional, com minicursos mais dinâmicos e flexíveis; 

• Programas de formação do pessoal a curto prazo para atualizar profissionais sobre um tema 
específico. 

 

A eficácia da microaprendizagem requer uma contextualização prévia, proporcionando uma 

oportunidade adequada para (Alves & André, 2018): 

➢ Composição - construir informação a partir da sua base, desde que seja suficientemente 

complexa para permitir a fragmentação sem ter impacto na aquisição de mensagens 

abrangentes, ou uma redução do nível de profundidade desejado; 

➢ Revisão - na reutilização de conteúdos macro já entregues, através da fragmentação de 

conceitos-chave; 

➢ Complementação - para integrar e/ou propor novos conteúdos nas diferentes fases de um 

programa de formação. 

 

Muitos profissionais afirmam que não têm tempo suficiente para aprender algo novo ou para se 

iniciarem uma formação. De acordo com a investigação do LinkedIn, 63% dos Millennials, 50% da 

Geração X e 37% dos Babyboomers dizem estar ansiosos por aprender (LinkedIn Learning, 2019). No 

entanto, na sua maioria não há espaço para a formação formal, o que torna este processo difícil. 

 

Benefícios da Microaprendizagem: o que a neurociência nos pode ensinar? 
 

A curva do esquecimento  
 

A maior parte do projeto pedagógico está centrado na simplificação e redução da curva de 

esquecimento. Mas o que acontece depois? Se a aprendizagem não for repetida ou reforçada, a 

informação será perdida com o tempo. A "curva do esquecimento" é um conceito definido por 



 

 

Hermann Ebbinghaus em 1885. Após 120 anos, este conceito ainda é relevante e a 

microaprendizagem pode ajudar-nos a evitar lapsos de tempo de memória. 

 

 

 
Imagem 1:  A Curva do Esquecimento desenvolvida por Hermann Ebbinghaus1 

 

Ebbinghaus descobriu que o nível de retenção depende: 

• Da força da memória 

As pessoas podem recordar durante um período mais longo memórias mais fortes do que as mais 

fracas. Quando se trata de formação, o conteúdo de aprendizagem deve ser altamente relevante para 

cada formando e deve ser significativo (Growth Engineering, 2014). 

 

• Do tempo que decorreu desde que a informação foi adquirida 

Num contexto de formação, a Curva do Esquecimento mostra que os alunos esquecerão em média 

90% do que aprenderam no primeiro mês (Growth Engineering, 2014). 

 

Como lutar contra a Curva do Esquecimento?  

 

 

 
Imagem 2: Como lutar contra a Curva do Esquecimento2 

 
1  Extraído em Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Website. Disponível em: 
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 
2  Extraído em Growth Engineering (2014). What is the forgetting curve? Website. Disponível em: 
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 

https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/
https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/


 

 

 

o Tornar a experiência de aprendizagem relevante para os formandos 

Os formandos divergem em termos de motivação e autonomia para aprender. No entanto, os 

adultos são frequentemente práticos na abordagem à aprendizagem e preferem aprender o que 

é significativo para eles (Illeris, 2011) e o que pode ter um uso na vida real. É por isso que os 

adultos desejam frequentemente uma experiência de aprendizagem que possa ajudar a melhorar 

a sua vida pessoal e/ou profissional. 

 

o Tornar a experiência de aprendizagem mais interativa 

A microaprendizagem impulsionada por recursos interativos pode aumentar em grande medida a 

motivação dos formandos, e assim assegurar um maior envolvimento destes (Singh, 2014). 

 

A chave para alcançar a aprendizagem da memória a longo prazo não é o tempo atribuído ao processo 

de aprendizagem, mas o tempo entre as diferentes sequências de aprendizagem. Este tempo é valioso 

para o formando absorver o conhecimento e a repetição promove uma memória a longo prazo. Além 

disso, no final, intervalos mais longos entre as sequências de aprendizagem contribuem para uma 

memória duradoura e uma formação mais eficaz. 

 

A regra dos 10 minutos 
 

Estudos recentes3 mostram que a distração é um traço comum entre a maioria das pessoas. De facto, 

os investigadores há muito que reconhecem que as pessoas têm um tempo de atenção 

aproximadamente dez minutos. Ou seja, a atenção dos formandos aumenta desde o início da 

formação até aproximadamente os primeiros dez minutos. Após esse ponto, a concentração começa 

a diminuir Wolfson, 2016). Como resultado, o neurocientista John Medina introduziu o conceito da 

"regra dos 10 minutos". Ele sugere que a capacidade do nosso cérebro de prestar atenção a algo 

geralmente diminui depois de cerca de 10 minutos. Isso sugere que aprender algo novo pode ser 

dividido em "sessões" de curta duração, mas não necessariamente em 10 minutos - afinal, tudo pode 

ser adaptado levando em conta o perfil do público e o contexto de aprendizagem. 

 

Como construir Recursos de Microaprendizagem 
 

Infográficos 
 
Um infográfico é uma ferramenta eficaz para apresentar dados e explicar questões complexas para 

que se possa rapidamente levar a uma melhor perceção e compreensão. O porquê dos infográficos é 

porque 65% da população mundial é composta de alunos visuais (Thomas, n.d.). Quando tópicos e 

dados complexos são apresentados de forma bruta, eles podem ser difíceis de entregar e entender, 

mas quando são condensados e retratados graficamente, eles podem se tornar muito mais fáceis de 

entender. Pode utilizar as seguintes plataformas para ajudar no desenvolvimento de infográficos: 

 

 

 
3 Forster, S. & Lavie, N. (2016). Establishing the Attention-Distractibility Trait. Psychological Science, 27(2), pp. 203-212. 



 

 

a) Adobe Spark4 

 

O Adobe Spark permite a narrativa e o compartilhamento de ideias de forma rápida e agradável, 

facilita também a criação de conteúdo que seja compartilhável através das redes sociais. Entre todas 

as grandes funcionalidades, o Adobe Spark também lhe permite construir infográficos bastante 

cativantes. 

 
 

Se tem uma visão específica de como deve ser o seu infográfico, pode começar o seu desenho a partir 

do zero. Mas se a sua prioridade é desenhá-lo o mais rápido e facilmente possível, Adobe Spark Post 

oferece-lhe também a oportunidade de selecionar um modelo pronto a usar, com a maioria dos 

elementos de desenho de que necessita para criar um infográfico. Fica ao seu critério a forma do 

infográfico: pode alterar imagens, cores, fundos, texto e fontes para se adequar às suas preferências. 

 

 
b) Canva5 

   
 
O Canva é uma plataforma gratuita de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos, 

apresentações, cartazes, documentos e outros conteúdos visuais para os meios de comunicação 

 
4 https://www.adobe.com/products/spark.html 
5 https://www.canva.com 

https://www.adobe.com/products/spark.html
https://www.canva.com/


 

social. O Canva tem milhares de modelos gratuitos, desenhados profissionalmente, que podem ser 

personalizados com apenas alguns cliques. A plataforma também permite construir infografias 

envolventes para uma variedade de contextos (Demarest, 2020). 

 

Os editores da Canva também oferecem uma série de recomendações sobre como desenvolver um 

infográfico passo-a-passo (Jordan, n.d.): 

 
1. Processar os dados: Provavelmente, estará a analisar uma tonelada de informação. A 

informação é a parte mais importante, tornando este o passo o mais importante. É o que 
constrói a sua infografia. 
 

2. Verificar as fontes: Verifique se toda a informação que vai entrar na sua infografia é credível. 
 

3. Criar um wireframe: Um wireframe é apenas um esqueleto do que se está a trabalhar. Usar 
um wireframe permitir-lhe-á ver se tudo funciona bem e se faz sentido. 

 
4. Fornecer um formato com propósito: Não use um formato apenas por usar, tente ser criativo. 

Pode mostrar informação de todos as formas, como diagramas, gráficos, fluxogramas e 
mapas. 
 

5. Ter uma história: Certifique-se de que a sua história está pronta quando começar as suas 
wireframes. A história deve ditar o desenho, e não o contrário. 

 
6. Definir o tom: Certifique-se de que a voz do infográfico corresponde ao assunto.  Pode ser 

confuso para o leitor se a voz não se adequar. 
 

7. Pensar for a da caixa: Não confie na tipografia chique como suporte. Utilize ilustrações, 
gráficos, ícones e gráficos tanto quanto puder, pois cria mais interesse visual. 
 

8. Tenha em consideração o corpo tipográfico: Certifique-se de que os carateres tipográficos se 
complementam uns aos outros, bem como os gráficos que está a utilizar. Os tipográficos 
nunca devem desviar o aspeto visual. 
 

9. Controlo de cores: A maioria dos infográficos serão vistos online, por isso considere as cores 
que funcionam bem num ecrã. Evite cores néon que possam causar stress aos olhos quando 
visualizadas online. 
 

10. Utilizar espaço em branco(vazio): Quanto mais branco(vazio) for o espaço, menos o espetador 
se sente sobrecarregado. Não se exceda. Mantenha a organização e tornará um desenho mais 
limpo, mais acessível e mais fácil de seguir. 
 
 



 

 

11. Estar atento à quantidade de informação: A sobrecarga de informação é devastadora. Por 
isso, não inclua nada de desnecessário. 

 
12. Revise a sua infografia o maior número de vezes possível. 

 
13. Testar ao longo do percurso: Peça a outras pessoas para analisarem o que tem feito para ter 

a certeza de que faz sentido. 
 

14. Fazer revisões: Corrigir qualquer informação imprecisa e atualizar conforme necessário, 
especialmente quando o assunto está sempre a sofrer alterações. 

 
 

c) Crello6 
Crello é uma ferramenta de desenho gráfico e vídeo que ajuda a criar designs de aparência profissional 

em apenas alguns cliques usando modelos prontos do designer ou criar projetos de raiz usando 

múltiplas ferramentas e funcionalidades de design (Crello,2020).  

 

 
 
 

d) Infogram7 
 
O Infogram é ferramenta de fácil utilização para a realização de infográficos e criador de gráficos. Foi 

fundado com o objetivo de aumentar a literacia de dados, dando a qualquer pessoa o poder de 

visualizar e partilhar dados em minutos. Infogram conta com a confiança de numerosas empresas, 

incluindo LinkedIn, Euronews e Skyscanner. 

 

 
6 https://crello.com/pt/create/infographics/ 
7 https://infogram.com 
 

https://crello.com/pt/create/infographics/
https://infogram.com/


 

 

 
 
O Infogram é uma ferramenta de design para utilizadores que adoram números e dados. A sua forte 

visualização de dados irá ajudá-lo a criar infográficos simples a partir de conjuntos de dados 

complexos (Sahakians, n.d.). 

 
 

Vídeos 
 
Os vídeos de micro-aprendizagem são vídeos curtos e focados que são concebidos para satisfazer um 

resultado de aprendizagem específico (Pandey, 2018). De acordo com Mayer & Moreno (2002) as 

apresentações multimédia são mais propensas a levar a uma aprendizagem significativa do que 

apresentações de média única (por exemplo, apresentações de PowerPoint). Os vídeos interativos são 

uma forma envolvente de (Bleich, n.d.):  

➢ Explicar uma ideia abstrata; 

➢ Fornecer procedimentos passo a passo para os alunos visuais; 

➢ O texto animado com áudio também fornece uma tomada diferente para aqueles que 

preferem texto. 

 

Os vídeos de microaprendizagem são uma componente em crescimento rápido. Por esta razão, segue-
se abaixo os principais passos de como criar vídeos de microaprendizagem (Morgan, 2019).   
 

1. Powtoon8 
 
Powtoon é uma ferramenta online gratuita para a criação de vídeos animados. A plataforma criou 

uma série de PowToons prontos que podes fazer por conta própria com personalizações simples. 

 

 
8 https://www.powtoon.com 

https://www.powtoon.com/


 

 

 
 
 
Como utilizar o Powtoon passo a passo (Universidade de Massachusetts Amherst, n.d.): 

 

o 1º Passo: Guião - Criar um guião que descreva o que irá acontecer em cada "cena"; 

 

o 2º Passo: Voice-Over Guide/ Música de fundo - Escolha uma faixa de fundo para a sua música 

ou grave um voice-over guide. Isto significa que precisa de um ficheiro mp3 das PARTES DO 

TEXTO do guião lido tal como aparecerão no Powtoon; 

 

o 3º Passo: Dividir os diapositivos: Comece a criar diapositivos de acordo com o guião. Cada 

diapositivo representa uma cena e uma ideia tal como se encontra delineada no guião. Tente 

manter os seus diapositivos curtos, desta forma pode colocar um grande número de 

elementos visuais interessantes no seu Powtoon. 

 

o 4º Passo: Preencher os Slides: Agora é altura de adicionar gráficos, fundo, adereços, imagens 

e caracteres aos seus diapositivos. 

 

o 5º Passo: Tempo: Agora tem de cronometrar tudo. A linha temporal da PowToon foi 

concebida para lhe permitir ajustar facilmente o tempo e a visualização de todos os elementos 

no ecrã.  

 

 

2. Videoscribe9 

 

VideoScribe é uma ferramenta intuitiva para a criação de animações de quadro branco e vídeos 

explicativos. Pode fazer um vídeo que parece estar a ser desenhado à mão sem qualquer 

conhecimento de animação. Inclui também uma biblioteca gratuita de imagens e sons, colocando 

tudo o que precisa ao seu alcance. Pode descarregar o software em todos os computadores que 

necessitar e tem o suporte na cloud para aceder aos seus projetos no trabalho ou em casa (Pav, 2020).  

 

 
9 https://www.videoscribe.co/ 
 

https://www.videoscribe.co/


 

 
 

É importante notar que o Videoscribe não é gratuito. Pode utilizar o programa para um teste gratuito 

de 7 dias, após o qual terá de se inscrever para continuar a utilizá-lo. 
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MÓDULO 2 
 

Introdução 
 
Este pequeno manual irá fornecer-lhe algumas informações adicionais sobre o 

desenvolvimento do planeamento de carreiras com recursos digitais. 

Este manual será útil para promover a compreensão da utilização de recursos digitais e para 

encorajar a aprendizagem de adultos, a utilização da microaprendizagem e outras 

ferramentas online para o planeamento da carreira.  

Neste manual encontrará também as definições dos conceitos acima referidos, bem como 

mais informações para o preparar a relacionar facilmente a microaprendizagem com a 

aprendizagem independente e autónoma e as competências que os formandos podem 

adquirir no planeamento e gestão das suas carreiras. 

A requalificação dos adultos é de grande relevância e valor para si próprios como indivíduos 

que podem atingir o seu pleno potencial, e para a sociedade que beneficia de uma mão-de-

obra mais preparada e cidadãos mais ativos e instruídos, com capacidades para planear as 

suas próprias carreiras. 

 

Resultados da aprendizagem a serem alcançados 
 

Após a conclusão bem-sucedida destas atividades, os formandos terão:   

 

• Conhecimento da aprendizagem online e ambientes online. 

• Conhecimento sobre microaprendizagem e como utilizar a microaprendizagem no 

planeamento de carreiras. 

• A capacidade de delinear e exemplificar os benefícios e as oportunidades do 

microaprendizagem. 



 

• A capacidade de analisar e comparar diferentes técnicas de aprendizagem. 

• Conhecimentos sobre como trabalhar com novos recursos em ambientes de 

aprendizagem não tradicionais (ambientes online). 

 

 

O papel do formador 
 

Relativamente ao papel de um formador, é crucial verificar se os formandos compreendem 

plenamente o módulo - Desenvolver o planeamento de carreira com recursos digitais - e os 

conceitos-chave dentro deste. Para uma compreensão completa deste tema, os formandos 

devem utilizar as ferramentas online fornecidas nos materiais complementares.  É muito 

importante fazê-lo, uma vez que as ferramentas online são extremamente úteis, mas por 

vezes difíceis de utilizar. É também aqui que entra a microaprendizagem, porque pode ser o 

método de aprendizagem utilizado para compreender como trabalhar com plataformas 

online para o planeamento de carreiras, juntamente com o fornecimento de conhecimentos 

em muitas áreas diferentes compreendidas na construção da capacidade de autogestão. O 

formador deve ser capaz de tornar esta relação muito transparente. O formador deve 

também certificar-se de que os formandos compreendem os benefícios de adquirir estes 

conhecimentos e de os pôr em prática, quer pelo seu próprio valor individual, quer em 

benefício da sociedade. 

 

Ambientes Online 
 
Aprender e trabalhar como estamos familiarizados está a mudar, e para acompanhar a 

mudança constante do mundo da aprendizagem e do trabalho, os indivíduos devem adaptar-

se e encontrar novas formas de serem competitivos e modernizados. 

 



 

Os programas online tornaram-se hoje em dia uma forma popular de ensino à distância. O 

ambiente online oferece oportunidades sem precedentes para pessoas que de outra forma 

teriam acesso limitado à educação, bem como um novo paradigma para os educadores no 

qual podem ser desenvolvidos cursos dinâmicos com a mais alta qualidade. 

A variedade de atividades que são agora possíveis online torna possível a criação de muitos 

tipos de ambientes de aprendizagem eficazes. O ambiente online oferece grande comodidade 

e flexibilidade às quais os estudantes/formandos podem adaptar as suas preferências de 

educação e aprendizagem, necessidades de agendamento, e restrições geográficas. Desta 

forma, o ambiente online tem o potencial de atingir uma população mais diversificada e 

satisfazer as necessidades de muito mais estudantes do que os cursos presenciais 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A microaprendizagem é a decomposição da informação em pequenas partes. Ao interagir 

com estas explosões de aprendizagem altamente segmentadas, as lições tornam-se muito 

mais fáceis de digerir e a probabilidade de retenção do conhecimento é maior. Os cursos de 

microaprendizagem são mais fáceis de desenvolver, atualizar e distribuir em comparação com 

os cursos tradicionais de eLearning e as taxas de conclusão são drasticamente mais elevadas. 

Além disso, a forma compacta da formações de microaprendizagem concentra-se nos 

elementos chave de qualquer área temática, o que torna tanto a aprendizagem educacional 



 

como a formação empresarial muito mais eficazes. Ao concentrar-se em menos tópicos, o 

conhecimento tem uma maior probabilidade de transferir da memória de curto prazo para a 

de longo prazo, onde se encontra incorporado. 

 

• Acessível– através de um computador ou smartphone; 

• Breve e rápida– adapta-se à sua agenda e à sua capacidade de atenção; 

• Eficiente– na retenção de conhecimentos através da repetição; 

• Flexível – aprendizagem ao seu próprio ritmo, superando o método tradicional; 

• Acessível – há muitas aplicações gratuitas, cursos, questionários educativos, etc. 

• Atrativa – um questionário, um vídeo o Youtube, ou uma aplicação de aprendizagem 

bem concebida. 

 

 

Microaprendizagem vs Aprendizagem Tradicional 
 
A aprendizagem tradicional aprofunda os conhecimentos em termos de formação e 

aprendizagem. Normalmente inclui um instrutor acompanhado de recursos como livros, 

referências, e notas. Os estudantes seguem um modelo de ensino contínuo durante um longo 

período de tempo e são introduzidos a todos os parâmetros dos seus objetivos de ensino, 

enquanto a microaprendizagem é uma forma compacta de conhecimento transmitida aos 

estudantes em pequenas partes divididas. Os estudantes apenas podem receber a 

informação necessária para um tempo específico ou para um trabalho específico. 

 

 

 

 

 



 

Aprendizagem Tradicional Microaprendizagem 

Segmentos de 60 a 90 minutos  Segmentos de 5 a 15 minutos 

Palestras baseadas em textos 

simples e monótonos  

Efeitos audiovisuais envolventes para 

uma melhor experiência de 

aprendizagem 

Linear e orientado por 

formadores 
Flexível e orientado para o aluno 

Dispendioso Relação custo-eficácia 

De uso único Partilhável e reutilizável 

O mesmo ritmo de 

aprendizagem para todos 
Personalizado e baseado em níveis 

Fonte:  CHRP-INDIA 

 

 

https://www.chrp-india.com/


 

 Recursos de Microaprendizagem 
 

1. Módulos Interativos; 

2. Infográficos; 

3. Vídeos curtos; 

4. Aprendizagem baseada em 

contexto; 

5. Aplicações de Aprendizagem; 

6. Atividades lúdicas; 

7. Perguntas/ Inquéritos. 

 

 

 

Fonte:  CHRP-INDIA  

Planeamento de Carreira  
 

As competências de gestão de carreira são um importante conjunto de competências que se 

referem a -conhecimentos, competências e atitudes - que permitem aos cidadãos de 

qualquer idade ou fase de carreira gerir os seus percursos de aprendizagem e de vida 

profissional. Os conhecimentos, competências e atitudes dizem respeito à gestão pessoal, 

gestão da aprendizagem, e gestão da carreira. Exemplos de gestão pessoal incluem o 

autoconhecimento das próprias capacidades e interesses, autoavaliação, competências 

sociais e planeamento. Exemplos de gestão da aprendizagem incluem a participação e o 

envolvimento na aprendizagem e a compreensão da relação entre o eu, a aprendizagem e o 

trabalho. Exemplos de gestão de carreira englobam a aquisição, avaliação e análise de 

https://www.chrp-india.com/


 

informação sobre as oportunidades de aprendizagem e trabalho bem como os seus requisitos. 

Esta informação está relacionada com o autoconhecimento de cada um, a tomada de 

decisões de carreira e a realização de transições bem-sucedidas. 

Os conhecimentos, capacidades e atitudes desenvolvem-se ao longo do tempo com 

diferentes expectativas de domínio de competências em diferentes fases da vida. Algumas 

destas competências são genéricas em todas as situações da vida; outras são específicas para 

a formação da identidade de aprendizagem e de trabalho e para a tomada de decisões. 

 

Por que é importante? 

A formação da identidade profissional é um processo contínuo de desenvolvimento desde os 

primeiros anos de vida. Num contexto formal de educação e formação, o ensino e a aquisição 

de competências de gestão de carreiras contribuem para a participação e envolvimento na 

aprendizagem, para o desempenho e progressão na aprendizagem, para a progressão no 

trabalho, para a progressão na vida profissional e na aprendizagem futura, e para a melhoria 

da empregabilidade.  

• O desenvolvimento de competências de gestão de carreira contribui para o 

desenvolvimento da força de trabalho, o desempenho das empresas, a progressão na carreira 

e no trabalho dos cidadãos individuais e para a sua empregabilidade contínua. 

• O desenvolvimento das competências de gestão dos cidadãos que estão fora da força de 

trabalho pode contribuir para a sua integração na força de trabalho, inclusão social, e 

cidadania ativa. 

 • As competências de gestão de carreira contribuem para a produtividade, competitividade, 

adaptabilidade e mobilidade da força de trabalho, e para a prosperidade individual, familiar 

e comunitária. 

• As competências de gestão de carreira proporcionam ao indivíduo um foco de realização e 

permite a identificação de estratégias e tarefas necessárias para alcançar os objetivos. 



 

 

Aplicar a Microaprendizagem para o Planeamento de Carreira 
 

Novas formas de trabalho significam que os indivíduos são cada vez mais responsáveis pela 

sua própria educação e formação. Por conseguinte, a aprendizagem contínua é mais 

importante do que nunca. É importante compreender como as ferramentas acessíveis online 

são cruciais para desenvolver novas competências, melhorar as existentes, e desenvolver 

competências que permitam ao indivíduo ser mais independente, instruído e crítico. O 

método de microaprendizagem surge como um recurso que facilita a realização destes 

objetivos devido às suas características. 

A aprendizagem, tal como a conhecemos, está em constante evolução. As mudanças 

constantes têm-se normalizado hoje em dia e os empregadores têm em mente todas estas 

transformações. Para planear e fazer crescer uma carreira, é necessária uma abordagem 

abrangente, novas formas de trabalho e aprendizagem contínua de novos conteúdos. A 

microaprendizagem tem muitos recursos para facilitar isso e, portanto, dar-lhe as 

competências para melhor planear, dirigir e investir na sua carreira, tornando a aprendizagem 

mais fácil. 

 

Ferramentas Online para o Planeamento de Carreira  
 

1. Análise SWOT  

Potos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças são os elementos de uma análise 

SWOT. Estes são os fatores que ajudam ou prejudicam o seu trabalho para iniciar a sua 

carreira. Os pontos fracos e fortes dizem respeito às competências, capacidades, 

personalidade, ética e traços de carácter. As oportunidades e ameaças dizem respeito à 

concorrência, ao mercado, à economia, aos potenciais empresários, às leis entre outras coisas. 



 

Esta avaliação na sua vida profissional e pessoal irá ajudar a planear uma estratégia para o 

sucesso. 

 

2. Testes de Autoavaliação 

A autoavaliação é um passo extremamente importante no planeamento de carreiras.  

O computador e o software podem auxiliar o processo de descoberta dos próprios interesses. 

Definir as linhas de orientação é um passo extremamente importante no planeamento de 

carreiras.  Existem muitos exercícios gratuitos online de autoavaliação que podem ajudar 

neste processo.  Exercícios que podem ser completados em 20 a 30 minutos: Exercício de 

autoavaliação (uma atividade de escrita que o ajudará a identificar as suas competências, 

valores e interesses) e Exercício de clarificação de valores (para o ajudar a esclarecer o que 

influencia a sua escolha de carreira e satisfação profissional). 

• Valores relacionados com o trabalho: as coisas que são importantes como a realização, 

o estatuto e a autonomia 

• Interesses: o que gosta de fazer, isto é, jogar golfe, fazer caminhadas longas e conviver 

com amigos 

• Personalidade: características, motivações, necessidades e atitudes de uma pessoa 

• Aptidões: Atividades em que é bom. Podem ser aptidões naturais ou adquiridas através 

de formação e educação. 

 

3. Criação do Curriculum Vitae 

 

Um curriculum vitae é um documento que divulga e apresenta o resumo da carreira 

profissional, as qualificações académicas e explica o potencial futuro do candidato. A frase 

'curriculum vitae' é do latim e significa 'a história da (sua) vida'. Existem muitas ferramentas 

online que o podem ajudar a construir um CV, com modelos disponíveis e vídeos sobre como 



 

preencher corretamente e de uma forma apelativa. A primeira impressão de um potencial 

empregador é importante. Por isso, vale a pena gastar tempo e esforço no conteúdo e 

apresentação. Fará toda a diferença na obtenção da posição. Deve-se, portanto, destacar as 

suas competências, perícia e valor. 

Uma das ferramentas mais reconhecidas na UE é o Europass. O CV Europass é um modelo 

normalizado a nível europeu em várias línguas. O CV Europass torna a sua educação, 

experiência profissional e competências transparentes a nível internacional.  É flexível e o seu 

formato estruturado permite uma documentação sistemática de diplomas formais, 

competências adquiridas informalmente e competências transversais.  

 

4. Networking (Trabalhar em Rede) 

Refere-se a um conjunto de comportamentos utilizados para desenvolver e manter relações 

que podem proporcionar informação, influência, orientação e apoio a indivíduos nas suas 

carreiras. Manter ativamente contactos dentro e fora da própria organização, envolver-se em 

atividades profissionais e comunitárias, e aumentar a visibilidade da própria organização 

através da aceitação de tarefas de trabalho desafiantes são exemplos de comportamentos de 

trabalho em rede. As redes sociais têm enfatizado a importância do envolvimento em 

relações de trabalho em rede para se alcançarem resultados valiosos na carreira, tais como 

maior progresso, remuneração, satisfação profissional e mobilidade na carreira. 
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MÓDULO 3  
 

Introdução 
 

Este pequeno manual irá fornecer-lhe algumas informações adicionais sobre ambientes de 

trabalho online, e termos que merecem atenção. 

Este manual será útil para promover ambientes de trabalho online seguros com membros da 

sua rede local de saúde. Graças à leitura deste manual você saberá mais sobre segurança 

online e regras de segurança - que ajudam na identificação precoce e eliminação de muitos 

problemas que a internet também pode trazer, ou mesmo ser vítima de fraude. 

 

 

Resultados de aprendizagem  
 
 
Após a conclusão bem sucedida destas curtas actividades, os formandos irão : 

 

▪ Melhorar os seus conhecimentos sobre microaprendizagem, aprendizagem on-line e 

ambientes on-line (OLEs) 

▪ Melhorar os seus conhecimentos sobre microaprendizagem e como utilizar a 

microaprendizagem no planeamento de carreiras. 

▪ Ser capaz de delinear e exemplificar os benefícios e as oportunidades do 

microaprendizado. 

▪ Desenvolver sua própria competência de planeamento de carreira usando recursos 

digitais  

▪ Discutir e ilustrar os benefícios e desafios da aprendizagem on-line. 

▪ Ser capaz de fornecer exemplos de segurança on-line e segurança on-line em um 

ambiente de trabalho. 



 

▪ Saiba como garantir a segurança em um ambiente de trabalho on-line. 

▪ Examinar e fornecer exemplos de diferentes tipos de ambientes de trabalho on-line e 

suas características comuns. 

▪ Esteja ciente dos benefícios e riscos do botch em ambientes on-line. 

 

O papel do educador 
 
 
A fim de cumprir adequadamente o 

papel de um educador, é importante 

assegurar que os alunos 

compreendam de A a Z o fenómeno 

do trabalho online e os ambientes 

online. Para melhor compreensão, os 

formandos devem ser capazes de ver 

como funciona na prática, e ser 

mostrados muitos exemplos. O educador também deve certificar-se que todos compreendem 

que trabalhar online não tem apenas vantagens. Você precisa fornecer perspectivas realistas 

e mostrar que antes de um aluno poder trabalhar em um ambiente on-line, ele precisa 

conhecer todas as regras sobre segurança e proteção. Ao mesmo tempo, o educador deve 

estar ciente de que o trabalho online muitas vezes envolve trabalhar a partir de casa, o que 

pode levar à falta de motivação própria. O educador deve fornecer exemplos e dicas, sobre 

como explorar plenamente o tempo adicional e outros benefícios do trabalho remoto. 

 

 

 

 



 

Ambiente online 
 

Como podemos definir o termo 

"ambiente online"? De acordo com o 

dicionário de negócios - Um local de 

trabalho que tem vários locais, mas 

não necessariamente o mesmo o 

tempo todo, pois os negócios são 

feitos por e-mail, correio, internet e 

vídeo. Os funcionários dentro da 

empresa comunicam entre si através 

dessa tecnologia, bem como o pessoal que se comunica com os seus clientes/clientes. 

A Internet é uma ferramenta actualmente utilizada em todos os aspectos da vida quotidiana.  

Os participantes da rede transferem todas as suas atitudes para lá, criando nela um reflexo 

da realidade. Não é o mesmo que a realidade, pois sua estrutura determina a especificidade 

das ferramentas que conectam os participantes. Ao mesmo tempo, são destacados os riscos 

gerados pelo rápido desenvolvimento das sociedades em rede. Esta ameaça é o risco de 

alienação, ruptura dos laços sociais e familiares, anonimato e aleatoriedade dos contatos. No 

entanto, a observação da vida social online contemporânea não confirma tais cenários 

negativos. Mostra antes que a atividade interpessoal na vida virtual é apenas um início de 

interação sem compromisso, ampliado mais tarde na realidade. Para garantir um nível de 

satisfação suficiente, a participação em qualquer tipo de actividade deve estar associada ao 

contacto interpessoal e à possibilidade de se expressar. Por outro lado, o nível de risco que o 

participante está disposto a assumir depende das capacidades pessoais do participante. Estas 

condições são proporcionadas pelo mundo virtual. A Internet permite focalizar as pessoas em 

torno de um tópico, problema ou idéia que será capaz de atrair os interessados. Hoje em dia, 

também lhe dá múltiplas oportunidades para ganhar kwonledge, melhorar suas habilidades, 



 

expandir seus horizontes e perseguir suas paixões e até mesmo para ganhar a vida. As 

possibilidades são infinitas, no entanto, você tem que ter cuidado para usar a Internet com 

as regras certas, usar fontes comprovadas e, como na vida real, ser decente! 

 
 
 

Aprender on-line 
 

 
À medida que a tecnologia se 

desenvolve, a forma de educação 

muda. Estamos agora a experimentar o 

rápido desenvolvimento de um novo 

método de educação: o e-learning. Para 

poder abordar qualquer tipo de 

fenómeno, é necessário começar por 

conhecer a sua essência. O e-learning é 

uma técnica de ensino/aprendizagem e 

formação que utiliza os meios 

electrónicos disponíveis, ou seja, a 

Internet, a televisão interactiva, a difusão via satélite e os CD-ROM. A forma de ensino 

descrita permite o aperfeiçoamento de competências, a conclusão de cursos e até mesmo 

estudos recentes - sem a necessidade de contacto presencial com o docente/formador.  O e-

learning também é conhecido como: e-cursos, ensino à distância, ensino à distância, ensino 

à distância. É certamente uma forma moderna de aprendizagem baseada na ideia de 

aprendizagem ao longo da vida. Cada curso, formação, estudo e-learning tem "instruções" 

para ajudar a resolver problemas técnicos. Os alunos que consideram o e-learning como um 



 

"caminho fácil" estão profundamente enganados. Cada curso tem as suas próprias exigências 

formais e requer preparação e motivação para aprender. Vale a pena lê-los desde o início. 

Acima de tudo, é necessário conhecer o período de tempo que, se não for seguido, pode levar 

à desistência do curso. Um provedor de educação online enfrenta muitos desafios - um deles 

é como replicar a interação cara a cara e as discussões presenciais que as instituições do 

campus podem facilmente proporcionar. 

 

A solução? Os programas de aprendizagem online utilizam frequentemente uma combinação 

de fóruns de discussão e sessões interactivas de perguntas e respostas para lhe proporcionar 

a interacção com outros alunos e instrutores de que necessita. 

 

 

Trabalho remoto 
 

O trabalho remoto consiste no desempenho de 

tarefas profissionais fora da sede da empresa, 

utilizando meios electrónicos de comunicação. É de 

notar, no entanto, que esta solução, hoje cada vez 

mais popular, não é um produto dos tempos 

modernos - foi criada já na década de 1970 nos EUA. 

O motivo foi a crise de combustível - a falta de 

gasolina nas estações impossibilitava muitos 

funcionários de chegar ao trabalho e, por isso, 

realizavam suas tarefas em casa. Eles entregavam os 

documentos necessários à empresa uma vez a cada poucos dias através do correio. 

 



 

Assim começou o trabalho remoto, que hoje em dia parece muito diferente - graças à rede, é 

possível comunicar constantemente entre os funcionários e o superior, muitos documentos 

são enviados via e-mail, sem a necessidade de envolver um mensageiro, ou seja, sem custos 

adicionais. As pessoas empregadas em uma determinada empresa têm acesso constante a 

informações importantes, pois muitas vezes elas são colocadas na nuvem. Também são 

utilizadas plataformas especiais, que permitem a realização de tarefas mais complicadas e 

especializadas, após o login. 

O trabalho remoto pode lhe dar muitas oportunidades e ser um grande economizador de 

tempo, porque você não tem o comute. Mas também há alguns riscos e perigos dos quais 

temos de estar conscientes. 

 

 

Trabalhar online requer mudança 
 

Como sabemos, tais ambientes de trabalho requerem muitas mudanças. Pesquisas mostram 

que 81% das pessoas na região da Ásia-Pacífico estão ansiosas por mudanças, enquanto na 

Europa a proporção é de apenas 59%. 52% dos europeus têm medo ou estão preocupados 

com a necessidade de adquirir rapidamente novas competências e de se adaptar às mudanças 

de papéis. Na região da Ásia-Pacífico, apenas 19% dos inquiridos têm preocupações 

semelhantes. 

 

Alguém pode trabalhar assim? 
 

O empregado pode tomar a iniciativa de aceitar um emprego por teletrabalho. O empregador 

também tem o direito de o fazer. Estas disposições devem incluir: tipo de trabalho, local de 

trabalho, remuneração pelo trabalho, tempo de trabalho, data de início do trabalho, 

condições de execução do trabalho por meios electrónicos de comunicação. 



 

 

Apesar disso, temos que ter em mente que a decisão do empregador nem sempre tem que 

ser resolvida positivamente. Isto é muito influenciado pela natureza das tarefas realizadas e 

pela possibilidade de realizá-las fora da empresa. 

 

Segurança online 
 
 
A segurança online é uma das preocupações mais importantes dos tempos modernos. 

Quase tudo já está em nossos computadores e smartphones - comunicamos com o mundo, 

compramos, fazemos transações, usamos bancos eletrônicos, instalamos vários programas 

e aplicativos. Infelizmente, também existem ameaças no ciberespaço. É necessário estar 

atento a elas e utilizar a Internet da forma mais segura possível. Estima-se que as perdas 

mundiais com o crime das TIC chegarão a 2 triliões de dólares americanos em 2019. 

Infelizmente, apesar das campanhas internacionais de sensibilização para este tipo de 

ameaças, muitas organizações ainda não têm um conhecimento suficiente da questão e não 

aplicam medidas de segurança adequadas. Os riscos existentes estão constantemente a ser 

substituídos por novos riscos. Aqui estão alguns dos mais comuns: 

 

▪ Ataques DDoS (negação de serviço distribuída). Um ataque a um software ou a um 

website a partir de vários computadores simultaneamente para os fazer suspender 

ou impedir de funcionar on-line, enviando demasiados pedidos. Estes podem ser 

prevenidos usando software antivírus, firewalls e filtros. 

 

▪ Hackers. Pessoas responsáveis por ataques externos tentando detetar 

vulnerabilidades para obter acesso aos sistemas da empresa. O objetivo de tais 



 

ações é controlar ou roubar dados. A atualização regular de senhas e sistemas de 

segurança é uma medida preventiva necessária. 

 

▪ Phishing e pharming. Personificação de uma fonte confiável (pessoa ou instituição) 

para defraudar informações confidenciais. Phishing usa e-mail e pharming 

redireciona para falsos sites e servidores web. É essencial que você diga aos seus 

funcionários como reconhecer tais ameaças. 

 

▪ Bots e vírus. Instalação automática (bots) ou instalação inadvertida de malware 

(Trojans) para assumir o controle do seu sistema ou roubar dados. A actualização 

regular do software de protecção de dados baseado na Internet e dos certificados 

SSL, a instalação de software anti-vírus eficaz e o treino em como agir podem ajudar 

a prevenir tais ameaças. 

 

A fim de prevenir riscos, é também recomendado que você se familiarize com a ciber-
segurança. 
 
 
 
 



 

Cibersegurança 
 
A segurança cibernética é o estado ou 

processo de proteger e recuperar 

redes, dispositivos e programas de 

qualquer tipo de ataque cibernético. 

Qual é a melhor defesa? Bem, não há 

nenhum programa ou sistema mágico 

que o proteja de qualquer tipo de 

ciberataque. No mundo conectado de 

hoje, todos se beneficiam de 

programas avançados de ciberdefesa. A nível individual, um ataque cibernético de segurança 

pode resultar em tudo, desde roubo de identidade, a tentativas de extorsão, até a perda de 

dados importantes como fotos de família. Todos dependem de infraestruturas críticas, como 

centrais elétricas, hospitais e empresas de serviços financeiros. Proteger estas e outras 

organizações é essencial para manter a nossa sociedade a funcionar. 

Todos também se beneficiam do trabalho de pesquisadores de ameaças cibernéticas, como 

a equipe de 250 pesquisadores de ameaças no Talos, que investigam ameaças novas e 

emergentes e estratégias de ataques cibernéticos. Eles revelam novas vulnerabilidades, 

educam o público sobre a importância da segurança cibernética e fortalecem as ferramentas 

de código aberto.  

  



 

Fontes: 
 
https://www.igi-global.com/dictionary/online-learner-expectations/20966 
 
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/online-environment 
 
https://www.educations.com/study-guides/study-online/ 
 
https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-ion.pdf 
 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html#~como 
funciona a segurança dos operadores 
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MÓDULO 4 
 

Introdução 
 
 
Este pequeno manual irá fornecer-lhe algumas informações adicionais sobre o progresso da 

digitalização nos últimos anos e o respetivo impacto na vida pessoal e profissional.  

 

Este manual será útil para promover a melhoria das digitais junto dos membros da sua 

comunidade local. Graças à leitura deste manual, saberá mais sobre o mercado de trabalho, 

o impacto da digitalização ao longo do ano entre as empresas e o que ela significa tanto para 

os clientes como para as empresas. Como Klaus Fuest disse uma vez: "A digitalização é uma 

oportunidade para todos nós - mas só se o fizermos bem. Para isso, precisamos pensar na 

sociedade de novas maneiras e, acima de tudo, ganhar uma nova compreensão do trabalho 

e do trabalho".  

 
 
 

Resultados de aprendizagem  
 

Após a conclusão bem-sucedida destas curtas atividades, os formandos irão: 

 

• Ter o conhecimento de como a digitalização irá afetar os empregos nos sectores da 

indústria transformadora, logística, cuidados de saúde, serviços financeiros e trabalho 

de escritório. 

• Ser capaz de fornecer exemplos das diferenças e mudanças em vários sectores 

económicos devido à digitalização 

 



 

• Mantenha-se atualizado com a digitalização no mercado de trabalho 

• Estar atento às tendências emergentes no mercado de trabalho europeu 

• Ser capaz de analisar os avanços na aprendizagem de máquinas e inteligência artificial 
 
 

O papel do educador 
 
 
Para desempenhar adequadamente o papel de educador, é importante assegurar que os 

alunos compreendam de A a Z o fenómeno da digitalização e da transformação digital. Para 

melhor compreensão, os formandos devem ser capazes de ver como funciona na prática, 

sendo-lhes dados muitos exemplos.  Para que os alunos compreendam bem o conceito de 

digitalização, é necessário saber aproximadamente que nível de compreensão têm e ajustar 

a terminologia relevante a ele. Pode ser útil fazer perguntas simples e fechadas para garantir 

que o grupo tenha a compreensão do conceito. Para que os alunos tenham uma melhor 

compreensão, deve ser-lhes dada uma definição dos termos e, além disso, podem repeti-los 

nas suas próprias palavras. O educador deve também certificar-se de que todos 

compreendem o impacto que a digitalização tem nos vários sectores da economia.  

 
 
 

O que é a digitalização 
 

De acordo com o dicionário empresarial, digitalização é a conversão de informação 

analógica em qualquer forma (texto, fotografias, voz, etc.) para formato digital com 

dispositivos eletrônicos adequados (como um scanner ou chips de computador 

especializados) para que a informação possa ser processada, armazenada e transmitida 

através de circuitos digitais, equipamentos e redes. Entretanto, a digitalização pode ser 

usada em muitos sentidos. Em primeiro lugar, na esfera empresarial, permite a 



 

implementação de tecnologias modernas e economiza tempo e dinheiro. A digitalização 

proporciona um benefício significativo quando se trata de competitividade. A digitalização 

no mundo de hoje deve ser uma prioridade para as empresas, pois ajuda as empresas e 

organizações a transformar as suas atividades e processos anteriormente realizados 

manualmente (documentos, arquivos, tratamento de correio, etc.) em sistemas 

suportados por tecnologia. Uma empresa que é digitalizada pode planejar um funil de 

vendas específico e otimizá-lo de forma contínua, aumentando sua rentabilidade. O 

termo "digitalização" é muitas vezes confundido com "digitalização". Embora estejam 

intimamente associados, são duas coisas diferentes. Digitalização é o processo que utiliza 

a digitalização para melhorar as operações comerciais. Por exemplo, refere-se ao uso de 

tecnologias e dados digitais para melhorar as operações de negócios e criar uma cultura 

digital na qual a informação digital constitui a base. Ela transforma os processos para 

torná-los mais produtivos e rentáveis. 

 

A par destes termos, existem também alguns termos mais relacionados no campo dos 

negócios e da digitalização, ou seja 

• Economia digital 

• Grandes dados 

• Dados abertos 

• E-commerce 

• Transformação digital 

 



 

 

 
1. Economia digital - 

 
 
Segundo a ciência, este termo refere-se a uma economia que se baseia em tecnologias digitais. 

É alternadamente chamada de economia da internet, nova economia, economia da web. A 

economia digital é caracterizada pela digitalização de múltiplos produtos e serviços e pelo uso 

da Internet e de outras redes para criar negócios. Há um fenômeno claramente visível de 

transformação do mercado tradicional, físico, em um espaço de mercado virtual. Com o 

tempo, a digitalização da economia está claramente a aumentar. As estatísticas sobre a 

economia digital mostram que, em 2018, a proporção de lares da UE-28 com acesso à Internet 

tinha aumentado para 89% - um aumento de 29 pontos percentuais em relação a 2008. A 

proporção de jovens entre 16 e 74 anos na UE-28 que encomendaram ou compraram bens 

ou serviços online para uso privado continuou a aumentar: em 2018 era de 60%, um aumento 

de 13 pontos percentuais em comparação com 2013. Em 2018, pelo menos três quartos da 



 

população alemã e sueca encomendaram ou compraram bens ou serviços online, enquanto 

nos Países Baixos (80%), no Reino Unido (83%) e na Dinamarca (84%) era de pelo menos 

quatro quintos da população. Em contrapartida, esta percentagem foi mais baixa em Chipre 

(32%), na Bulgária (21%) e na Roménia (20%). Ao mesmo tempo, as diferenças entre países 

em desenvolvimento e já desenvolvidos estão em constante crescimento - nos países em 

desenvolvimento apenas 1/5 das pessoas utilizam a Internet, enquanto nos países 

desenvolvidos é de 4/5. 

 

• Nova moeda - dados - Uma das características da economia digital são os dados, 

conhecidos como a nova moeda. No passado, o valor económico estava intimamente 

relacionado com a produção de bens e serviços. Hoje, o valor pode gerar dados: 

pessoais e não pessoais, privados e públicos, comerciais e administrativos, voluntários, 

sensíveis e insensíveis. O seu valor está em constante aumento. Eles são uma fonte 

valiosa que pode ser rentável se for devidamente monitorizada. Uma das 

características da economia digital é a transformação da cadeia de valor para produzir 

um valor de mercado específico a partir dos dados coletados que podem ser 

convertidos em dinheiro.  

 

• Dominação de plataformas globais - O crescente domínio das plataformas globais da 

Internet tem um impacto significativo na economia digital. Algumas delas alcançaram 

um poder de mercado significativo. Por exemplo, o Google tem 90% do mercado de 

motores de busca, o Facebook tem 2/3 do mercado global de redes sociais e é a 

principal plataforma comunitária em mais de 90% das economias globais. 

 
2. Grandes dados 

 



 

De acordo com os dados da Investopedia Big referem-se aos grandes e diversos conjuntos de 

informações que crescem a taxas cada vez maiores. Abrange o volume de informação, a 

velocidade ou velocidade de criação e recolha e a variedade ou âmbito dos pontos de dados 

a cobrir. Os grandes dados muitas vezes vêm de múltiplas fontes e chegam em múltiplos 

formatos. Os grandes dados têm grande potencial para criar comportamentos de consumo. 

Com base nos dados recolhidos é possível criar e definir com precisão o perfil das suas 

necessidades e fornecer-lhes soluções ideais (do ponto de vista do vendedor). Tais ações de 

longo prazo têm a chance de criar uma vantagem competitiva no mercado para a empresa 

que decidiu usar as ferramentas dos Big Data. 

 

3. Dados abertos 
 
Segundo o portal de dados europeu, dados abertos são dados que qualquer pessoa pode 

aceder, usar e compartilhar. Governos, empresas e indivíduos podem usar dados abertos para 

trazer benefícios sociais, económicos e ambientais. Estes dados devem estar disponíveis de 

uma forma conveniente e modificável, sem qualquer obstáculo tecnológico adicional aos 

direitos sob a licença. Em particular, os dados devem ser legíveis por dispositivos digitais, 

acessíveis em massa e publicados em formato aberto (um formato com uma descrição 

publicamente disponível das condições de uso, não estabelecendo restrições monetárias ou 

quaisquer outras restrições ao seu uso), ou pelo menos ser processados por pelo menos uma 

das ferramentas de software livre / de código aberto disponíveis. O resultado esperado dos 

dados abertos na União Europeia é principalmente o desenvolvimento da economia e o 

aumento da transparência das ações governamentais. 

 
4. E-commerce  

 



 

Investopedia afirma que o comércio eletrónico é um modelo de negócio que permite a 

empresas e indivíduos comprar e vender coisas através da Internet. Diz também que o 

comércio eletrônico opera nos quatro principais segmentos de mercado a seguir: 

• Business to business - inclui transações comerciais entre duas empresas  

• Business to consumer - transações entre uma empresa e um consumidor, 

• Consumidor a consumidor - comércio entre dois consumidores, em que um deles 

assume o papel de empresário e o outro de consumidor 

• De consumidor para empresa - menos frequente, comércio entre consumidor e 

empresário. 

 

Em escala global, o mercado de comércio 

eletrônico está crescendo a uma taxa de 

20% ao ano. Os sucessivos aumentos no 

acesso à Internet entre os lares são o 

fator mais importante para aumentar o 

interesse nas compras online. No início 

de 2014, estimava-se que o número de 

usuários que utilizam a Internet em 

dispositivos móveis em escala global 

excederá o número de pessoas que utilizam a Internet fixa. As previsões otimistas que 

indicam um aumento contínuo do número de utilizadores com acesso à rede global 

permitem-nos concluir que a indústria do comércio eletrónico pode continuar a desenvolver-

se devido ao aparecimento de novos compradores eletrónicos. 

 
5. Transformação digital 

 



 

A transformação digital é um tipo particular de mudança organizacional nas empresas, 

setores econômicos, cadeias de abastecimento, assim como na administração pública e em 

toda a economia. 

No relatório elaborado em 2011 pelo MIT Center for Digital Business e Capgemini a 

transformação digital foi definida como: uso de tecnologias digitais para melhorar 

radicalmente o desempenho ou as conquistas de uma organização. 

Ficou provado que afeta três áreas da organização: 

- As experiências dos clientes da organização - como a compreensão das necessidades 

dos clientes, a introdução de múltiplos canais de comunicação com os clientes 

- o modelo de negócio da organização - que produtos/serviços a organização fornece  

- processos operacionais - os processos internos e o ambiente de trabalho da 

organização, assim como os mecanismos de monitoramento de desempenho. 

 
Quadro jurídico e institucional para a transição digital na UE 

Agenda Digital para a Europa (DEA) - um projeto para trazer a Internet de alta velocidade à 

tona e permitir às famílias e empresas beneficiarem do Mercado Único Digital (como parte 

da Estratégia Europa 2020) 

O Programa Europa Digital (2021-2027) - O principal objetivo é moldar a transição digital na 

Europa em benefício dos cidadãos e das empresas, financiando projetos em cinco áreas: 

supercomputação, inteligência artificial, ciber-segurança, competências digitais avançadas e 

a utilização generalizada das tecnologias digitais em toda a economia e por todos os sectores 

da sociedade. 

O objetivo da transformação digital é criar um ambiente de trabalho digital. Uma empresa 

que completa com sucesso a transformação digital começará a assemelhar-se a uma rede. Os 

componentes de tal rede (clientes, empregados, tecnologias, produtos, etc.) estão 

conectados entre si para que haja uma comunicação efetiva entre eles. 

 



 

 

O impacto da digitalização em vários sectores económicos 
 
 
O desenvolvimento da economia digital causa mudanças constantes no mercado de trabalho. 

Este processo afeta definitivamente todos os setores da economia, mas em uma medida 

diferente. O importante é estar consciente de que existem vantagens e desvantagens desta 

situação.  

Uma das maiores e mais importantes desvantagens para muitas pessoas, pode ser o facto de 

algumas profissões poderem desaparecer ou serem substituídas por máquinas. Tecnologias 

avançadas, programas de computador ou algoritmos já podem substituir um ser humano em 

muitas posições diferentes, executando tarefas de forma mais rápida e eficiente. No grupo 

de profissões com risco de automação, ou seja, mais de 95%, existem profissões como: um 

vendedor telefônico (99%), um burocrata em um banco ou correios (97%), um agente de 

seguros (97%), um bibliotecário (97%), um contador, um funcionário do departamento de RH 

e folha de pagamento (97%) e um rececionista (96%). Por outro lado, este problema afeta 

menos as pessoas que trabalham em profissões como: terapeuta e psicólogo (0,7%), 

enfermeiro (0,9%), analista de negócios de TI, projetista de dados e sistemas de arquivo (1%), 

clérigo (1,6%), médico (2%), conferencista (3,2%). 

 



 

 

Fonte: https://www.bbc.com/news/business-47691078 
 
As profissões mais afetadas e ameaçadas pela digitalização e automação são as relacionadas 

com a logística e o transporte e as relacionadas com o simples trabalho de escritório. A 

automatização e a digitalização também afetarão um grande grupo de profissões 

relacionadas com o processamento e tratamento de dados, principalmente financeiros. Todas 

as profissões que requerem qualificações baixas ou médias associadas a tarefas rotineiras e 

repetitivas estão em alto risco.  

Ao mesmo tempo, uma das maiores vantagens é o desenvolvimento de novos empregos em 

novos setores que oferecem novos produtos e serviços. Graças à digitalização, a natureza do 

trabalho está mudando, e assim surgem novas formas de emprego e novas formas de 

interação entre o empregado e a máquina, por exemplo, por um instante: 

- Designer de sistemas de TI   

- Consultor estratégico em novas tecnologias 

- O desenvolvedor de algoritmos 

https://www.bbc.com/news/business-47691078


 

- Especialista em ciber-segurança 

- Serviços em nuvem 

- Especialista em Gestão de Inteligência Artificial 

- Engenheiro de redes 

- Programador de Inteligência Artificial 

 

Outra vantagem importante a assinalar é o aumento do papel das formas flexíveis de 

emprego - a automatização, a digitalização e fatores relacionados irão alterar 

significativamente a definição de trabalho nos próximos anos. Isto já é visível nas novas 

condições de trabalho emergentes, tais como o trabalho móvel no domínio das TIC, o trabalho 

de multidão através de uma plataforma ou de um trabalho de carteira. 

 
 

O que a digitalização significa para os clientes 
 
 
A digitalização tem um impacto não só nos empresários e prestadores de serviços, mas 

também nos consumidores. De acordo com as estatísticas, é visível um aumento no valor do 

índice de Excelência do Cliente, apesar de as preferências e expectativas dos clientes em 

relação às empresas estarem a mudar de forma dinâmica sob a influência da digitalização. 

Atualmente, a maior influência na tendência de recomendar uma determinada marca tem os 

pilares da personalização e da confiabilidade. O pilar da personalização também tem 

aumentado significativamente. Os consumidores esperam muitas vezes que as marcas lhes 

ofereçam produtos e serviços adaptados às suas necessidades e preferências individuais. 

Aqueles que já experimentaram a personalização avançada oferecida pelos prestadores de 

serviços digitais esperam que as marcas que operam em outras indústrias lhes ofereçam 

facilidades semelhantes. A digitalização também visa melhorar a cooperação com os clientes, 

oferecendo acesso mais fácil a serviços e informações, bem como economia de tempo.  



 

 

Automação, digitalização e outros fenômenos que moldam o mercado de trabalho 

contemporâneo são extremamente dinâmicos e levam a muitas mudanças na realidade 

profissional a que você está acostumado. Muitas profissões irão certamente desaparecer, ou 

mudar, mas ainda assim haverá muitas novas. Certamente exigirá muita flexibilidade no 

mercado de trabalho, abertura para a construção de competências e atividades fora da caixa. 

Aqueles que se adaptarem às novas realidades viverão uma vida melhor e mais agradável, 

podendo desfrutar de mais tempo livre. A chave para o sucesso é e será o uso generalizado 

de novas tecnologias. Na economia digital que estamos enfrentando corretamente, todos 

devem tentar lidar com as novas tecnologias. 

 



 

 


