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A aquisição de competências digitais em adultos com mais de 55 anos, imigrantes e refugiados é o objectivo 

do projecto internacional E-Civeles. São seis os países que compõem o consórcio internacional do Projecto: 

Espanha (Universidade de Málaga), Alemanha (BIBA), Hungria (TREBAG), Itália (ULE), Portugal (USE) e 

Eslovénia (INTEGRA). 

O Projeto 

Coordenado pela Universidade de Málaga, o projeto é 

financiado pelo Programa Europeu Erasmus+. Tem como 

objetivo responder a desafios específicos para uma 

população em atual crescimento e cujo futuro é claro nos 

próximos tempos. O fator comum que une seniores, 

imigrantes ou refugiados relaciona-se com a grande 

dificuldade no que diz respeito à aquisição de 

competências digitais. 

Apresentam também a necessidade de melhorar outro 

tipo de competências, tais como geo-espaciais, 

estimulação cognitiva (em pessoas com mais de 55 anos) 

ou o domínio de línguas estrangeiras (imigrantes), entre 

outras. Em relação à divisão digital, ações coordenadas são 

necessárias para integrar população em risco de exclusão 

social num mundo de Tecnologias, um objetivo alinhado 

com a Ação 61 da agenda Digital de Estratégia 2020.  

O caminho do Projeto E-Civeles 

O segundo encontro transnacional de parceiros decorreu 

em Velenje, na Eslovénia, acolhido pelo parceiro Integra 

nos dias 12 e 13 de Junho de 2018. Os parceiros do projeto 

refinaram os objetivos e próximos passos em harmonia 

com os resultados da fase de pesquisa, já concluída, do 

projeto. O conteúdo do encontro foi programado da 

seguinte forma: após apresentação de evolução do 

projeto, os parceiros verificaram o plano de trabalho: 

completar e traduzir os ficheiros sobre os jogos, 

implementar a base de dados, apresentação da evolução 

resultados intelectuais e discussão do plano de 

disseminação e de qualidade.  

Trebag enquanto parceiros, criou a página de Facebook do 

projeto, fazendo o upload de conteúdos relevantes. BIBA 

e UMA cooperaram na criação e desenvolvimento da 

versão Beta do videojogo, que estará disponível em 

dezembro. 

Não apenas o conteúdo do videojogo foi atualizado, 
completado e traduzido nas línguas nacionais, mas 
também foram recolhidos dados sobre 10 lugares 
históricos. 
 
O coordenador do projeto recebeu o convite do programa 
local "Málaga, Aquí y ahora" e do programa nacional "La 
aventura del saber" emitidos no canal de televisão RTVE2, 
tendo sido possível apresentar o projeto E-Civeles. 
 

 

Tivemos a oportunidade de apresentar o projeto no Chile, 
na américa do Sul, em uma prestigiada conferência.
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O que se segue? 

O terceiro encontro de parceiros transnacional acontecerá em Udine, na Itália, em abril de 2019.  
 

Se está interessado nos desenvolvimentos do projeto ou quer saber mais, por favour visite o nosso website em  

www.e-civeles.eu ou siga-nos no Facebook via https://www.facebook.com/E-civeles    
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