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#Introdução

Publicado em janeiro de 2018, o Plano de Ação para a Educação Digital (PAED)1 representou 
o primeiro quadro político da União específico para a educação digital, embora se baseie, 
efetivamente, numa série de iniciativas políticas em matéria de competências digitais e 
educação digital que remontam à Estratégia de Lisboa de 2000. O plano surgiu na sequência da 
Comunicação da Comissão intitulada «Reforçar a identidade europeia através da educação e da 
cultura»2, que definiu uma visão para um futuro Espaço Europeu da Educação e contribuiu para 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais3, adotado na Cimeira de Gotemburgo, em novembro de 
2017.

O PAED atual prevê um conjunto de 11 ações específicas agrupadas em três prioridades:

 Melhor utilização da tecnologia digital para o ensino e a aprendizagem;
 Desenvolvimento de competências e aptidões digitais pertinentes para a 

transformação digital; 
 Melhoria do ensino por meio de uma melhor análise e capacidade de previsão.

No final de 2018, o Parlamento, sob a égide da Comissão da Cultura e da Educação, adotou 
uma resolução em reação ao PAED, definindo a sua visão para o futuro desenvolvimento da 
política da UE em matéria de educação digital e competências digitais (relatório Toom)4. O 
PAED e a resolução do Parlamento partilham uma ampla base comum, nomeadamente no que 
se refere ao diagnóstico dos desafios principais. No entanto, ao fazer uma nova leitura do PAED 
em 2020, compreende-se facilmente o motivo pelo qual o Parlamento, em última análise, 
lamenta uma falta de ambição e um sentimento de que o PAED consiste numa recompilação de 
medidas específicas motivadas tanto pelo que poderia ser feito com os fundos e os instrumentos 
à disposição da Comissão, como pelo que deveria ser feito, atendendo ao imperativo político. 

O Parlamento deplora o caráter fragmentado das medidas e das intervenções orçamentais da 
Comissão e a ausência de uma estratégia global em matéria de educação digital e competências 
digitais, pelo que apela a que o PAED constitua o primeiro passo no sentido de uma verdadeira 
estratégia da UE concertada. Chama igualmente a atenção para uma série de lacunas 
importantes na lógica de intervenção do plano que, apesar de reconhecer a necessidade de uma 
abordagem de aprendizagem ao longo da vida, não aborda adequadamente fases importantes da 
vida e contextos de educação não formal, e que, embora reconheça os desafios de inclusão e 
igualdade inerentes à transição digital e as disparidades consideráveis entre os 
Estados-Membros e a nível nacional, não define uma abordagem inequívoca para enfrentar 
esses desafios. O Parlamento sublinha igualmente a importância da formação e do apoio aos 
professores e da literacia digital básica, bem como das competências para a vida, que, embora 
sendo mencionados no PAED, não ocupam um lugar de destaque nas ações planeadas. Além 
disso, o plano não faz referência suficiente à necessidade de apoiar pais e alunos durante o 

1 COM(2018) 022: Plano de Ação para a Educação Digital – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/Pt/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN. 
2 COM(2017) 673: Reforçar a identidade europeia através da educação e da cultura – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-
and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
4 2018/2090(INI): Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das 
políticas da UE – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_PT.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_PT.html
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processo de educação digital e carece de clareza quanto à forma como se propõe cumprir os 
seus objetivos. O Parlamento Europeu considera oportuno estabelecer uma correlação entre o 
Espaço Europeu da Educação e a estratégia para a educação digital, a fim de permitir a criação 
de um ecossistema de educação digital pan-europeu, acessível a todos em toda a Europa.

Quando a nova Comissão tomou posse e publicou o seu programa de trabalho para 2020 em 
janeiro deste ano5, previu para o segundo trimestre de 2020 a publicação de um plano de ação 
para a educação digital atualizado, inicialmente enquanto parte de um «pacote educativo» mais 
amplo, incluindo a Agenda de Competências para a Europa6. A crise da COVID-19 obrigou a 
uma adaptação do programa de trabalho e a atualização do PAED foi adiada para finais de 
setembro de 2020, a fim de permitir concluir uma consulta pública e ter em consideração as 
lições retiradas da crise da COVID-19. É de louvar que a Comissão procure o contributo de um 
amplo leque de partes interessadas, sobretudo depois de a crise da COVID-19 ter demonstrado 
a quantidade de intervenientes necessários para o bom funcionamento da educação digital. É 
também positivo que a Comissão se proponha fazer um balanço, pelo menos, das primeiras 
lições retiradas da crise. Apesar deste processo aberto, a Comissão deve procurar integrar na 
sua própria estratégia a posição do Parlamento Europeu, refletida no próximo relatório da 
Comissão CULT sobre a definição da política de educação digital, bem como na resolução a 
ser aprovada sobre o futuro da educação europeia no contexto da COVID-19. O Parlamento 
Europeu, nomeadamente a Comissão da Cultura e da Educação, pretende desempenhar um 
papel ativo e construtivo no desenvolvimento e na execução de ações europeias no domínio da 
educação digital.

A crise da COVID-19 e a educação digital em ação

Em meados de abril de 2020, nada menos que 188 países em todo o mundo tinham encerrado 
as escolas em todo o território, afetando cerca de 1,5 mil milhões de alunos, ou seja, 91 % dos 
alunos inscritos nas escolas7. O mesmo cenário repetiu-se em contextos de educação formal e 
não formal – creches, estabelecimentos de ensino pré-escolar, escolas de EFP, universidades, 
clubes juvenis e estabelecimentos de ensino de adultos encerraram as suas portas, passando, em 
muitos casos, quando dispunham das infraestruturas para tal, para o ensino em linha. Mais do 
que um instrumento, a educação digital tornou-se uma necessidade e uma solução generalizada 
para fazer face ao confinamento e para proporcionar educação ao maior número de alunos 
possível. Esta nova realidade sublinhou a necessidade de, por um lado, adotar uma abordagem 
europeia da educação digital e, por outro, de trabalhar em conjunto com instituições e 
intervenientes globais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Conselho da Europa, na 
identificação de soluções adaptadas aos novos desafios.

Embora os estabelecimentos de ensino e o seu pessoal tenham dado provas de uma notável 
capacidade de inovação e criatividade, graças à qual muitos puderam continuar a aprendizagem, 
a impressão geral foi de uma transição digital apressada, que deixou ainda mais para trás as 
pessoas já em desvantagem. Em algumas regiões do mundo, a aprendizagem à distância é 
praticamente impossível de implementar e menos de 25 % dos países de baixo rendimento 

5 COM(2020) 37: Programa de Trabalho da Comissão para 2020: uma União mais ambiciosa – 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en. 
6 A Agenda de Competências para a Europa acabou por ser publicada em 1 de julho de 2020, na perspetiva do 
PEAD revisto. Ver a Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça 
social e da resiliência – https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
7 A UNESCO fornece dados atualizados em https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse
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oferecem algum tipo de aprendizagem à distância (sobretudo através da televisão e da rádio). 
Na Roménia, cerca de 1 milhão de crianças, representando 32 % dos alunos na Roménia, não 
tiveram acesso à educação durante vários meses devido ao acesso reduzido à infraestrutura de 
base.8 Em contrapartida, cerca de 90 % dos países de rendimento elevado proporcionaram uma 
aprendizagem à distância, sobretudo em linha9. No entanto, esta estatística aparentemente 
positiva para os países de rendimento elevado ainda deixa 10 % de alunos sem qualquer tipo de 
aprendizagem, ocultando igualmente grandes desigualdades em função do estatuto 
socioeconómico. A título de exemplo, um estudo levado a cabo pela Sutton Trust10, no Reino 
Unido, apresenta uma imagem preocupante da forma como a transição para a aprendizagem 
digital exacerbou as desigualdades sociais intrínsecas. Em suma, a probabilidade de ter acesso 
à Internet e a dispositivos e, por conseguinte, de continuar as atividades escolares era 
consideravelmente superior para as crianças que frequentavam escolas pagas ou escolas 
situadas em zonas ricas, comparativamente às crianças de zonas do país mais desfavorecidas 
do ponto de vista social. Os factos falam por si: inclusive nos Estados-Membros ricos, nem 
todos os agregados familiares têm um computador ou uma ligação WiFi à disposição. Estes são 
os elementos básicos para qualquer forma de aprendizagem em linha.

A pandemia colocou em evidência muitas outras lacunas no ecossistema da educação digital. 
Para além do indispensável acesso, os alunos necessitam de professores com competências 
digitais suficientes para proporcionar uma aprendizagem em linha eficaz e um conjunto de 
recursos prontos a utilizar para o ambiente em linha (o simples facto de enviar fichas de trabalho 
por correio eletrónico ou organizar conversas em linha não equivale a ensinar). As ferramentas 
digitais são úteis para o ensino e a aprendizagem e podem tornar-se instrumentos 
complementares da educação. Porém, a educação não se limita ao acesso a dispositivos digitais; 
requer uma abordagem integrada, tendo em conta os requisitos psicológicos, sociais e práticos 
do ensino e da aprendizagem. É também necessário que os pais das crianças possam orientá-las 
no ambiente em linha. Os alunos com dificuldades de aprendizagem ou necessidades educativas 
especiais necessitam de um apoio personalizado que, demasiadas vezes, não é disponibilizado. 
Embora professores e pais tenham aprendido rapidamente, a falta de competências digitais de 
professores e formadores e a falta de formação eficaz de professores no domínio da 
aprendizagem digital foram postas em evidência. Também os pais sentiram dificuldades, alguns 
por não possuírem as competências linguísticas necessárias para ajudar os filhos que, por vezes, 
aprendem numa língua diferente, outros porque eles próprios não têm as competências 
essenciais de literacia ou numeracia exigidas para prestar apoio. Importa desenvolver ações 
especiais, apoiadas financeiramente por programas europeus e nacionais, a fim de ajudar os 
pais e os tutores na aquisição das competências necessárias para o acompanhamento dos seus 
filhos. Muitos adultos tiveram eles próprios de debater-se, pela primeira vez, com a literacia 
digital básica, nomeadamente a ciber-higiene, a privacidade e a literacia mediática, com a 
desinformação a constituir um desafio particular durante a crise sanitária. Mais uma vez, as 
estatísticas falam por si: existe uma correlação direta entre o rendimento e o nível de educação, 
por um lado, e a propensão para utilizar a Internet para efeitos de informação e educação, por 

8 Estudo realizado pelo Instituto Romeno de Avaliação e Estratégia da Educação durante o estado de emergência 
– https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-
online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
9 «School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19»’, Brookings 
Institution, 14 de abril de 2020 – https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-
learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
10 «Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown’, 20 de abril de 2002» – 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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outro11. 

Em suma, se, por um lado, a crise da COVID-19 proporcionou um banco de ensaio 
convincente para uma política em matéria de educação digital, permitiu também, por outro, 
expor uma miríade de falhas.

Prioridades fundamentais para o Plano de Ação para a Educação Digital revisto

Tal como acima referido, a próxima geração do Plano de Ação para a Educação Digital deve 
dar resposta aos desafios principais que surgiram ao longo da execução do plano atual, bem 
como aos que foram evidenciados durante a crise da COVID-19. Os domínios de ação 
prioritários devem ser os seguintes:

 Inclusão e igualdade

Existe uma correlação evidente entre o local onde as pessoas vivem, o seu estatuto 
socioeconómico, o seu nível de educação e o emprego que têm (ou não têm) e o seu nível de 
literacia digital. De um modo geral, cerca de 43 % dos europeus não possuem competências 
digitais básicas12. Embora este número seja problemático por muitas razões, é particularmente 
preocupante porque esconde enormes disparidades. Por outras palavras, se for um trabalhador 
manual com salário mínimo e sem diplomas a viver na Roménia rural, é provável que as suas 
competências digitais sejam muito menos desenvolvidas do que se for um advogado altamente 
qualificado com um rendimento elevado a viver em Estocolmo13. As diferenças encontram 
raízes na primeira infância14 e, simplesmente, tendem a expandir-se durante a idade adulta, uma 
vez que um nível de instrução mais baixo conduz normalmente a piores perspetivas de emprego. 
Do mesmo modo, os adultos com empregos menos qualificados e com salários mais baixos têm 
frequentemente menos acesso à formação e ao desenvolvimento no local de trabalho, em 
comparação com os seus pares mais bem remunerados e mais qualificados. Como refere o 
Relatório Conjunto sobre o Emprego de 2020, apenas 4,3 % dos adultos pouco qualificados 
seguiram algum tipo de formação para adultos em 201815. 

11 «Adult learners in a digital world», EPRS, outubro de 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – e «The 2018 
International Computer and Information Literacy Study», Comissão Europeia – 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-
information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
12 Índice de digitalidade da economia e da sociedade 2019 – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
13 «Adult learners in a digital world», EPRS, outubro de 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – e «The 2018 
International Computer and Information Literacy Study», Comissão Europeia – 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-
information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
14 Ver «OECD, Skills Outlook 2019» – https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm – e 
«Young children (0-8) and digital technology – a qualitative assessment», Centro Comum de Investigação, 2018 
– https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-
digital-technology-qualitative-study-across-europe
15 Relatório Conjunto sobre o Emprego 2020, Comissão Europeia – 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
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O acesso dos alunos com deficiência e necessidades educativas especiais à educação digital 
também tem sido um problema. O novo contexto e a falta de adaptação das ferramentas digitais 
para alunos com necessidades especiais aumentaram as disparidades já existentes e conduziram, 
por vezes, a grandes atrasos na sua educação e formação. As diferenças de procedimento dos 
Estados-Membros nesta matéria têm de ser resolvidas a nível europeu, com uma abordagem 
europeia integrada que proteja os alunos com necessidades especiais, que lhes permita aceder 
a qualquer plataforma de educação digital disponível a nível da UE, e que os ajude a continuar 
a sua formação e educação.

As disparidades entre homens e mulheres no que diz respeito à educação e às competências 
digitais não foram significativas, pelo menos na União Europeia, mas constituem um problema 
a nível mundial que a Europa deve abordar e resolver em conjunto com os seus parceiros 
internacionais. Contudo, na União Europeia, abre-se um fosso considerável entre homens e 
mulheres em termos de emprego no setor das TIC ou de empregos que exigem competências 
digitais avançadas, sendo que as mulheres representam apenas 21,5 % dos trabalhadores em 
empregos digitais.16 

O fosso geracional continua também a ser uma realidade. Os adultos e os idosos com menos 
competências digitais devem ter a oportunidade de aceder às novas ferramentas digitais para a 
sua educação, bem como ser apoiados no desenvolvimento das competências digitais 
necessárias hoje em dia para as atividades diárias. Todos devem participar na transformação 
digital e a educação digital pode constituir o primeiro passo para conseguir um maior apoio por 
parte da população.

É evidente que a inclusão e a igualdade devem ocupar um lugar de destaque no Plano de Ação 
para a Educação Digital atualizado, integrando todas as suas vertentes.

 Acesso e conectividade

De um modo geral, as infraestruturas digitais e a disponibilidade de equipamentos digitais nas 
escolas da União são satisfatórias. No entanto, esta constatação positiva esconde grandes 
disparidades entre países e regiões17. O PAED de 2018 já previa a instalação de banda larga de 
capacidade muito elevada em todas as escolas europeias, com especial atenção para as zonas 
desfavorecidas e rurais. A crise da COVID-19 revelou, nitidamente, que uma educação digital 
eficaz exige um acesso à Internet e uma conectividade muito mais amplos, não só nas escolas, 
mas também em casa, assim como o acesso a dispositivos. O apoio financeiro da União deve 
visar o acesso generalizado a infraestruturas e equipamentos digitais para reduzir a clivagem 
neste domínio. A Internet de banda larga deve ser considerada um bem público que deve ser 
acessível a todos, a fim de garantir a igualdade de oportunidades e a capacidade de aceder a 
formas digitais de educação. Os projetos-piloto e as ações preparatórias lançados pelo 
Parlamento Europeu para abordar o problema da acessibilidade a ferramentas educativas em 
regiões e comunidades com baixa conectividade ou acesso reduzido a tecnologias devem ser 
apoiados e transformados em programas permanentes concebidos para garantir o acesso a 

16 Ver «Rethinking education in the digital age», EPRS, março de 2020 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 – e 
«Women in the digital age», Comissão Europeia, 2018 – https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
17 «Rethinking education in the digital age», EPRS, março de 2020.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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oportunidades digitais por parte de professores e alunos em zonas remotas.

Mas o acesso às infraestruturas não é, por si só, suficiente. Precisamos de dispositivos 
adequados à sua finalidade e de ferramentas digitais adaptadas às necessidades específicas de 
educação. Os computadores e tabletes fornecidos a professores e alunos devem ser adaptados à 
educação, garantindo um ambiente seguro para os participantes no processo educativo. Os 
conteúdos educativos devem ser adaptados às ferramentas digitais, com módulos totalmente 
compatíveis e de fácil acesso, como sejam conteúdos vídeo, atividades na forma de videojogos, 
ou programas à medida cocriados por professores e alunos.

 Competências digitais para a vida e para o trabalho

O desafio das competências digitais tem duas faces. Por um lado, é crucial preparar as pessoas 
para um mercado de trabalho em evolução: estima-se que 30 % dos empregos na UE (50 % a 
nível mundial) desaparecerão nos próximos 25 anos, em detrimento de empregos que exigem 
competências digitais avançadas18. Para o efeito, é necessário repensar profundamente os novos 
domínios de competências de que os jovens necessitam (codificação, pensamento 
computacional, IA, robótica, cadeia de blocos, etc.)19. Por outro lado, impõe-se igualmente um 
esforço concertado para pôr em prática políticas de requalificação e de melhoria de 
competências que permitam aos trabalhadores transitar de empregos em risco de automatização 
para novos empregos de melhor qualidade20.

Como salientado acima, a crise da COVID-19 trouxe para o primeiro plano níveis já 
preocupantes de iliteracia digital básica. Com a transição em massa para a aprendizagem, o 
trabalho e a vida em linha, as pessoas debateram-se com aspetos fundamentais da literacia 
digital básica, nomeadamente como garantir a proteção de dados em linha, como comportar-se 
de forma segura e cibersegura ou como avaliar de forma crítica as informações em linha. Nestes 
últimos meses, algumas pessoas fizeram compras, utilizaram serviços bancários ou marcaram 
consultas médicas em linha pela primeira vez, o que revelou, uma vez mais, as enormes 
disparidades na sociedade. Além disso, é fundamental proteger os menores e os jovens contra 
determinados fenómenos cada vez mais frequentes, como o ciberassédio, os jogos digitais 
perigosos, as ameaças à proteção de dados, a utilização abusiva de dados pessoais sobre 
menores e as notícias falsas. O Parlamento Europeu levantou estas questões repetidamente nos 
últimos anos, apelando a uma maior ação por parte da Comissão Europeia e dos 
Estados-Membros a este respeito. É essencial que o PAED atualizado defina uma estratégia 
clara para apoiar a transmissão de competências de vida básicas, como a privacidade em linha, 
a segurança em linha e a ciber-higiene. Ao mesmo tempo, a fim de garantir um ambiente digital 
seguro, são atualmente necessárias competências alternativas muito úteis em linha, como o 
pensamento crítico e a literacia mediática. 

 Uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida – transversal a setores e 
contextos 

18 «Digitalization, jobs and convergence in Europe», Comissão Europeia, 2016 – http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
19 Ver «Skills for a connected world», UNESCO, 2018 – 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
20 «OECD Skills Outlook 2019» – https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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Dado reconhecer-se que as competências digitais básicas e as competências específicas do 
mercado de trabalho evoluem ao longo do tempo, qualquer resposta de educação digital deve 
aplicar uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida, transversal aos setores da educação 
e da formação e integrada nos contextos de educação formal e não formal21, com especial 
destaque para a educação digital relacionada com a melhoria das competências digitais. É 
importante analisar as necessidades e os desafios da educação digital para todos os setores, 
desde o ensino e o acolhimento na primeira infância e as escolas, ao ensino superior, ao EFP e 
à educação de adultos. Convém igualmente reconhecer que a educação não formal proporciona 
um enorme potencial de aprendizagem digital, exigindo, porém, um esforço concertado para 
melhorar a validação e a certificação de competências. Um mecanismo de certificação europeu 
seria útil para o desenvolvimento de um sistema europeu comum acessível a todos os 
intervenientes relevantes na Europa. Além disso, os programas de financiamento da UE devem 
visar uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida, integrando os métodos de educação 
digital e os objetivos em matéria de competências digitais. Do mesmo modo, o desenvolvimento 
de uma plataforma digital europeia, enquanto abordagem de balcão único para a aprendizagem 
ao longo da vida, poderia contribuir para a criação de um Espaço Europeu da Educação Digital.

 Inovação e recursos na educação digital

As tecnologias novas e emergentes, em especial a inteligência artificial, a robótica e a realidade 
virtual e aumentada, oferecem um enorme potencial de aprendizagem inexplorado. É 
importante que o novo PAED integre a inovação. As competências necessárias para a criação, 
implementação e utilização de tecnologias baseadas na IA e na robótica devem ser incorporadas 
na educação numa fase precoce. Não obstante, a qualidade continua a ser imprescindível. Tal 
como refere a OCDE, o efeito da tecnologia nos resultados dos alunos depende da forma como 
é integrada na sala de aula para apoiar as práticas de ensino e aprendizagem22. Por outras 
palavras, há que evitar a todo o custo cair na armadilha de «pôr a carroça à frente dos bois», 
promovendo soluções digitais para detetar problemas23. Além disso, existem provas de que as 
tecnologias digitais são muito mais eficazes quando também são integradas nas avaliações e 
nos exames24, o que, frequentemente, não acontece.

Durante a crise da COVID-19, o problema dos recursos em linha também foi posto em 
evidência, com os professores a ter, frequentemente, dificuldades para encontrar recursos 
educativos adequados para a aprendizagem em linha. Na realidade, existe muito material, por 
exemplo, através da rede e-Twinning do Erasmus+, e muito mais pode, e deve, ser feito para a 
partilha dos recursos educativos dos Estados-Membros de forma a tornar a aprendizagem em 
linha mais eficaz. O programa Erasmus+ e a rede e-Twinning devem ser objeto de profunda 
revisão e avaliação, tendo em vista a formação contínua e a melhoria das competências digitais 
de professores, pais e alunos. Fora dos contextos educativos formais, os cursos em linha abertos 
a todos (MOOC), nomeadamente, apresentam um enorme potencial para a aprendizagem ao 
longo da vida e deveriam alargar o acesso e promover a inclusão. No entanto, conforme refere 
a OCDE25, continua a existir uma forte correlação entre os níveis de educação e competências 

21 Ibid. 
22 Ibid.
23 «Education outcomes enhanced by the use of digital technology: Re-imagining the school learning ecology», 
Rede Europeia de Peritos em Economia da Educação, 2019 – https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
24 Ibid. 
25 «OECD Skills Outlook 2019» – https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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e os níveis de utilização dos MOOC.

As universidades europeias conseguiram estar na vanguarda da inovação em termos de 
educação digital, mas ainda persistem disparidades importantes entre os Estados-Membros e a 
nível nacional, dependendo das capacidades financeiras dos estabelecimentos de ensino. A 
fusão dos exemplos positivos e a criação de uma infraestrutura de educação digital pan-europeia 
para as universidades poderiam constituir um excelente ponto de partida para a criação de uma 
Universidade Europeia em Linha, que proporia conteúdos de diferentes universidades 
europeias. 

 Apoio aos professores e formadores

A necessidade de colocar as tecnologias ao serviço da pedagogia exige também que professores 
e formadores estejam no cerne do processo de educação digital, tanto na conceção como na 
execução26. Na realidade, tal apenas raramente se verificou. Professores e formadores 
responderam com enorme criatividade à transição digital impulsionada pela COVID-19, mas, 
muitas vezes, também se depararam com a insuficiência das suas competências digitais ou não 
conseguiram ensinar de forma eficaz num ambiente exclusivamente em linha. Para poderem 
adquirir mais competências e confiança no domínio digital, é essencial que os professores sejam 
formados corretamente e que lhes seja acordado o tempo necessário para concluir a formação. 
Necessitamos de uma abordagem à medida, específica a cada domínio de formação, de modo a 
adaptar o ensino e a aprendizagem às especificidades de todos os domínios educativos e às 
especificidades do ambiente de aprendizagem e do nível de alunos. Deve ser prestado apoio 
especial às escolas e turmas técnicas e profissionais que exijam um ambiente digital adaptado 
específico.

Qualquer esforço de apoio e formação dos professores deve assentar numa visão clara das 
competências digitais existentes e das lacunas neste domínio. Para o efeito, importaria alargar 
a difusão e a utilização da SELFIE27, uma ferramenta de autoavaliação de grande utilidade. A 
criação de um mecanismo europeu, amplamente reconhecido, de avaliação da digitalização das 
instituições de ensino, com caixas de verificação e objetivos, poderia revelar-se útil para apoiar 
a transformação e a integração de ferramentas digitais no processo educativo.

 Abordagem multilateral e de cocriação

A crise da COVID-19 demonstrou claramente que uma abordagem adequada da educação 
digital implica um vasto leque de partes interessadas, facto que é reconhecido, há muito, na 
literatura existente. Para poderem aprender de forma eficaz em casa, as crianças necessitam do 
apoio e da orientação dos pais. Para poderem ajudar as crianças a interagir positivamente com 
as tecnologias digitais, os pais necessitam de uma abordagem positiva e proativa por parte das 
escolas. Para poderem manter-se atualizados digitalmente, os idosos necessitam do apoio de 
contextos não formais, como as bibliotecas. Para poderem adaptar as suas competências, os 
trabalhadores necessitam de apoio por parte das empresas. O PAED revisto terá de assentar 
nesta base multilateral. Devemos alargar as nossas perspetivas e adotar uma abordagem 

26 Conclusões do Conselho sobre os professores e formadores europeus para o futuro, 26 de maio de 2020 – 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&from=PT
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_pt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&from=PT
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt
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educativa de cocriação, com a participação de professores, pais, alunos, tutores, formadores, 
ONG, autoridades locais, peritos educativos, agentes do setor privado, instituições de ensino e 
cidadãos interessados no processo de definição dos objetivos, dos mecanismos e dos meios que 
permitam assegurar uma transformação digital do nosso ensino amplamente aceite e 
plenamente compatível. 

Rumo a uma Estratégia em matéria de Educação Digital e Competências Digitais

Após o ciclo trienal do PAED, chegou o momento de avançar para uma verdadeira estratégia 
da UE em matéria de educação digital e competências digitais, conforme declarou o Parlamento 
na sua resolução de 201828. A estratégia deve visar a obtenção de resultados no âmbito dos 
princípios e dos temas fundamentais acima expostos. No entanto, para elevar o PAED ao nível 
seguinte, importa integrar na sua revisão uma série de considerações de ordem orçamental e 
ligadas à governação. Acima de tudo, a nova estratégia requer uma visão a longo prazo assente 
em objetivos mensuráveis a curto e a longo prazo, afastando-se, deste modo, da lógica de um 
conjunto de medidas soltas. Tal estratégia deverá definir metas claras e ser dotada de meios 
financeiros suficientes para as alcançar. 

1. Alinhar a estratégia com o período de vigência de sete anos do QFP. Dado que o 
financiamento da União para a educação digital provém dos programas do QFP, parece 
lógico trabalhar de acordo com o mesmo período de 7 anos. Tal deverá permitir aos 
programas financiar as ações que apoiam diretamente a estratégia. A fim de cumprir os 
objetivos da estratégia, é indispensável definir programas e metas claros em matéria de 
educação digital. Ao mesmo tempo, o novo plano de recuperação europeu deve fazer da 
educação digital um dos seus objetivos principais. A fixação de um objetivo orçamental de 
10 % para a educação contribuiria para a realização das metas das estratégias concebidas a 
nível europeu para a educação, permitindo também combinar uma visão a mais longo prazo 
com objetivos intermédios mensuráveis.

2. Especificar claramente no PAED revisto a origem do financiamento das diferentes 
vertentes. O atual PAED é apoiado através de uma série de programas financeiros. Este 
apoio continuará no âmbito do novo QFP, com o financiamento através dos programas 
Erasmus+, Europa Criativa (literacia mediática), Horizonte Europa, Europa Digital, 
Mecanismo Interligar a Europa, InvestEU e Fundos Estruturais. O novo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência será também um instrumento fundamental. Deve haver clareza 
quanto às fontes de financiamento e à forma como podem trabalhar em conjunto de forma 
eficaz para criar um efeito de sinergia. Do mesmo modo, é necessário indicar claramente as 
ações que estão a ser desenvolvidas a nível europeu, nacional ou local, com objetivos 
precisos e dotações orçamentais.

3. Integrar o PAED revisto num quadro político mais amplo. Em 1 de julho de 2020, 
a Comissão Europeia publicou uma nova Agenda de Competências para a Europa29. Um 
dos seus principais objetivos consiste em aumentar a percentagem de adultos com 

28 2018/2090(INI): Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das 
políticas da UE – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_PT.html
29 Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da 
resiliência – https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_PT.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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competências digitais básicas para 70 %, até 2025. A execução eficaz do PAED revisto 
dependerá de um quadro político conjunto em todas as iniciativas políticas – Agenda de 
Competências, Espaço Europeu da Educação, Semestre Europeu – e em todos os 
instrumentos de financiamento – utilizando, designadamente, o FSE+ e o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência para orientar o investimento para a educação digital e as 
competências digitais. O desafio da inclusão e da igualdade nas competências digitais está 
indissociavelmente ligado aos objetivos da Garantia para a Juventude e da Garantia para a 
Infância. Mais uma vez, a definição concertada de políticas é essencial. É igualmente 
necessário estabelecer uma correlação entre esses objetivos e as ações nacionais e locais, 
integrando simultaneamente as metas num sistema de acompanhamento aberto e 
permanente, que deve ser posto em evidência no mecanismo do Semestre Europeu. 

4. Integrar o PAED revisto num quadro de governação mas amplo. Para promover 
uma mudança significativa, a nova estratégia necessita de um quadro de governação muito 
mais claro, que especifique o papel dos diferentes intervenientes institucionais no processo. 
A liderança é crucial. Importa também que a participação de várias direções-gerais da 
Comissão não conduza a um conjunto díspar de iniciativas isoladas; ao invés, a estratégia 
deve contar com um quadro de governação sólido e uma ação concertada, em que as 
competências específicas de cada direção-geral possam ser eficazmente aproveitadas. O 
Parlamento Europeu deve ser associado ao processo de consulta e de tomada de decisão, 
devendo os peritos e os deputados participar plenamente no desenvolvimento de ações e 
políticas neste domínio. O escrutínio do Parlamento Europeu pode assegurar a plena 
transparência e a supervisão contínua das metas fixadas no âmbito da estratégia para a 
educação digital.  

5. Indicar claramente de que forma e por que interveniente serão executadas as 
diferentes vertentes da estratégia e avaliar a execução. Em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, a conceção e a realização da educação e da formação são da 
competência exclusiva dos Estados-Membros, desempenhando a União uma função de 
coordenação e apoio. No contexto da educação digital, tal significa que uma reforma 
sistémica no terreno depende de uma série de intervenientes. O PAED revisto deve ser 
inequívoco quanto ao papel que os diferentes intervenientes podem e devem desempenhar 
na execução. Iniciativas promissoras da UE, como a Semana Europeia da Programação, a 
rede e-Twinning do programa Erasmus+, e a Coligação para a Criação de Competências e 
Emprego na Área Digital, devem complementar as iniciativas nacionais. As medidas 
nacionais devem ser enquadradas por linhas diretrizes que permitam aos Estados-Membros 
assegurar respostas políticas tendo em conta fatores como a demografia, o nível de 
desenvolvimento e o clima empresarial. A execução do PAED deve igualmente ser objeto 
de uma avaliação com métodos sólidos (não a simples elaboração de relatórios), mormente 
quando se trata de financiamento atribuído pela União. Uma melhor integração da educação, 
nomeadamente a educação digital, no formato do Semestre Europeu, poderia assegurar a 
avaliação contínua dos esforços envidados para cumprir as metas da estratégia europeia para 
a educação digital.
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