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FAITh
Transações online em segurança
para todas as idades
O FAITh é um projeto inovador que visa dar resposta à problemática da marginalização digital
dos adultos maiores de 55 anos ao reforçar a sua capacidade e confiança na utilização da
internet e das tecnologias digitais para realização de transações online.

O projeto
O FAITh procurará construir uma sólida rede de apoio ao
envolver os pares voluntários, o ambiente familiar, a
comunidade, e o mercado local num esforço para facilitar a
utilização, e em última instância a adoção, das TIC na vida
quotidiana dos adultos mais velhos. Ao longo do projeto, a
parceria FAITh desenvolverá e implementará um programa
pioneiro de Mentoria de Pares que se baseia nos princípios
da motivação e do apoio como forma de reduzir o fosso
digital.

Principais objetivos
1. Desenvolver as competências digitais dos maiores de 55
anos para que recorram às transações online na
realização das suas tarefas quotidianas, aumentando o
seu sentimento de confiança e de segurança online.
2. Motivar os adultos maiores de 55 anos a utilizar a
Internet e a realizar transações online ao recrutar o
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apoio de adultos mais velhos competentes nas TIC como modelos positivos.
3. Sensibilizar os familiares e os prestadores de cuidados sobre a importância do seu papel na
integração digital das pessoas mais velhas.
4. Sensibilizar os profissionais da comunidade e do mercado local para formas eficazes de
responder às necessidades digitais dos adultos mais velhos através de produtos e serviços
adequados ao processo de envelhecimento.
5. Informar a política a nível local, nacional e da UE sobre a necessidade de tomar medidas
para a inclusão digital das gerações mais velhas.

O nosso plano de ação
➢ Avaliação e especificação das
necessidades e dos obstáculos dos
adultos mais velhos à utilização da
Internet e das transações online.
➢ Desenvolvimento de materiais educativos
e de formação com o objetivo de
desenvolver as capacidades dos adultos
mais velhos sobre como utilizar a Internet
e fazer transações online.
➢ Capacitação e formação de adultos
maiores de 55 anos, familiares e
prestadores de cuidados, e profissionais
da comunidade e do mercado local.
➢ Sensibilização e advocacia para a inclusão
digital dos adultos mais velhos como
forma de fortalecer o envolvimento e a
participação ativa.

O que esperamos
alcançar

Estamos apenas a
começar, fique atento a
mais informações!
Ao longo dos últimos 6 meses,
o Consórcio FAITh tem vindo a
mapear o nível de inclusão
digital de adultos mais velhos
na Grécia, Itália, Chipre, e
Portugal através de
investigação documental e
primária com adultos maiores
de 55 anos, os seus familiares
e cuidadores, e profissionais
da comunidade e do mercado
local.
Visite o nosso novo website
para se manter informado
sobre os resultados a serem
divulgados em breve!

✓ Adultos maiores de 55 anos a
beneficiarem de competências digitais
melhoradas e de maior confiança na
utilização das TIC e da Internet.
✓ Adultos mais velhos competentes nas TIC
formados como mentores de pares e com oportunidades para um maior envolvimento e
participação na comunidade.
✓ Sensibilização dos familiares e dos prestadores de cuidados para a importância do seu
papel no apoio à inclusão digital dos adultos mais velhos no seu ambiente.
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✓ Os atores comunitários e os prestadores de serviços adquirem uma visão mais profunda
das necessidades de inclusão digital das pessoas mais velhas e conhecimentos sobre a
forma de prevenir a sua marginalização digital.
✓ Os representantes do mercado local compreendem melhor as necessidades digitais das
gerações mais velhas e como tornar os seus produtos e serviços mais adequados ao
processo de envelhecimento.
✓ Os intervenientes da UE, nacionais e locais têm à sua disposição uma base de provas
melhorada sobre o nível de inclusão digital dos adultos mais velhos e formas eficazes de
reduzir o fosso digital.

O consórcio
O FAITh é um esforço comum de 7 parceiros em representação de 6 países da UE: 50 Plus Hellas
(Grécia), Anziani e Non Solo (Itália), Center for Social Innovation (CSI; Chipre), Santa Casa da
Misericórdia da Amadora (SCMA; Portugal), Symplexis (Grécia), AGE Platform Europe (Bélgica),
e BK Consult (Alemanha).
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