
 

Gabinete de Comunicação e Imagem  •  Av. D. Carlos I, 124-J / 126  •  1249-074 Lisboa, Portugal 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Combate à infoexclusão e promoção da empregabilidade 

  
FCT associa-se à Semana Europeia de Competências Digitais (e-Skills) e à 

Semana “Ligue-se à Internet” (Get Online Week 2012) 
 

Ações programadas nos Espaços Internet em todo o país,  
de 26 a 30 de março 

 
 
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), coordenadora em Portugal das políticas para a 
Sociedade da Informação, associa-se a estas iniciativas promovendo atividades em conjunto com 
a Rede de Espaços Internet, que integra cerca de 1200 locais de acesso público gratuito 
distribuídos por todo o território nacional. Os Espaços Internet são geridos por entidades 
diversas, nomeadamente Câmaras Municipais, Bibliotecas Públicas, Centros de Emprego e 
Formação e Centros Ciência Viva. 
 
Esta estratégia de disseminação das Competências Digitais tem como principais destinatários 
jovens ou adultos em busca de oportunidades de carreira, emprego, formação profissional e 
enriquecimento pessoal.  
 
Com o lema “Competências Digitais: há um emprego à sua espera”, a Semana Europeia de 
Competências em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), foi lançada pela Direção-
Geral de Empresas e Indústria da Comissão Europeia, em parceria com a Digital Europe e a 
European Schoolnet, registando a adesão de cerca de 40 países. São três as mensagens chave 
desta Semana: contribuição das TIC para a empregabilidade, atratividade das carreiras em TIC e 
papel das TIC na competitividade das empresas.  
 
A Semana “Ligue-se à Internet” 2012, organizada a nível europeu pela Telecentre-Europe, 
pretende promover a inclusão e a literacia digitais na Europa, fomentando o acesso dos cidadãos 
à Internet, em especial daqueles que não são seus utilizadores regulares. 
 
Os temas propostos, com acções programadas em todo o país, incluem: 
 

 Busca Ativa de Emprego, dirigido a cidadãos desempregados e/ou jovens à procura do 
primeiro emprego;  

 Empreendedorismo na Net, dirigido a cidadãos que pretendam divulgar um pequeno 
negócio/serviço;  

 Navegar em Segurança na Internet, dirigido a crianças, jovens, pais, educadores e 
avós;   

 Ações de Formação para Grupos Específicos, dirigido a imigrantes, seniores, 
adultos,…; 

 Debates com Grupos Específicos, dirigido a determinadas faixas etárias; 
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 Serviços Públicos On-Line (preenchimento e entrega de IRS on-line, solicitação de 
certidões on-line, marcação on-line de consultas médicas), dirigido ao público em geral 

 
 

Lisboa, 26 de março de 2012 

 
Para mais informações: 
Dr.ª Elisabete Fei, FCT 
Tel.: +351 213 911 549 / 213 924 300 
 
 
e-Skills Week 2012 - http://eskills-week.ec.europa.eu/ 
Get Online Week 2012 - http://www.getonlineweek.eu/ 
Rede de Espaços Internet - http://www.RededeEspacosInternet.pt/ 
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