
 

 

 

 

 

Convite a Mentores Digitais  

para o projeto financiado pela UE  

“FAITh - Transações online em segurança para todas as idades” 
 

 

O Projeto FAITh tem como objetivo a prevenção da marginalização digital e a melhoria da qualidade 

de vida dos adultos maiores de 55 anos no Chipre, Grécia, Itália e em Portugal, com o intuito de 

extensão para outros países da UE. Esta melhoria irá  resultar do desenvolvimento das suas 

competências nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da sua confiança, deste modo 

contribuindo para o aumento da utilização das tecnologias digitais na execução de transações online. 

O projeto é financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia. 

 

Desde novembro de 2021 que os parceiros do projeto trabalham no desenvolvimento de um programa 

educativo, que apoiará as pessoas mais velhas a usarem novas tecnologias e a efetuarem transações 

online. As intervenções concebidas não se destinam apenas ao aumenta das competências, mas 

também ao aumento da confiança na utilização das TIC. De entre as intervenções planeadas podemos 

enumerar os workshops presenciais, um curso de formação online e dias informativos.  

 

A parte inovadora do projeto FAITh consiste na formação de mentores digitais que irão orientar os 

participantes ao longo deste processo educativo. Estes mentores encontram-se na mesma faixa etária 

dos participantes e servir-lhes-ão de modelos, promovendo desta forma a cidadania ativa e o bem-

estar entre as gerações mais velhas. A mentoria por voluntários é um elemento importante do FAITh, 

trazendo múltiplos benefícios tanto para os mentores como para os mentorados. 

 

O próximo passo do projeto Faith é a seleção e formação de entre 7 a 8 mentores por país, componente 

que é essencial para a entrega bem sucedida do programa planeado. 

 

Formação dos mentores 

A formação dos mentores terá lugar entre março e abril, consistindo em 10 horas de workshops, 

divididos em 5 reuniões. Os principais objetivos são: 

• Formação em técnicas de mentoria; 

• Desenvolvimento de competências digitais, familiarização com a utilização das TIC e da 

internet e execução de transações online. 

 

 

Participação ativa dos mentores 
Estamos à procura de pessoas com mais de 55 anos com boas competências nas TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). Por outras palavras, pessoas que se sintam 

confortáveis a usar a internet e que saibam efetuar transações online.  

 

O nosso objetivo é envolver voluntários da comunidade, que irão atuar como Mentores Digitais, 

oferecendo apoio e orientação às pessoas com mais de 55 anos, de modo a familiarizá-las com 

as TIC/internet e as transações online. Este processo irá incluir visitas domiciliárias, sessões de 

aprender fazendo, acompanhamento a serviços e negócios locais, sessões familiares. De um 

modo geral, os Mentores Digitais atuarão como modelos para os participantes. 

Os mentores devem residir/desempenhar funções na cidade da Amadora. 



 

As atividades do FAITh irão decorrer entre março e dezembro de 2022 e os Mentores Digitais irão 

participar em diferentes fases do programa.  

 

Características de um mentor 
Um mentor deve apresentar as seguintes caraterísticas e qualidades: 

• Escutar ativamente; 

• Construir confiança; 

• Dar feedback construtivo; 

• Inspirador/encorajador; 

• Atitude respeitosa; 

• Disponibilidade para dedicar tempo; 

• Perspetiva positiva; 

• Confiança e capacidade de motivar.  

 

Além disso, são necessárias as seguintes competências: 

• Competências digitais básicas; 

• Utilização de aplicações de comunicação móvel (ex. Whatsapp, Viber, Signal); 

• Experiência e competência em comunicação online; 

• Experiência e competência em transações online. 

 

Finalmente é crucial que o mentor esteja disponível para participar em todas as atividades do FAITh. 

 

 

Candidatura 

Os candidatos são convidados a preencher um formulário que contém informação pessoal básica, os 

seus passatempos e horários. Antes da lista final ser estabelecida, serão selecionados sete a oito 

candidatos por país para entrevistas.  

 

Os candidatos selecionados serão entrevistados por videochamada. 

 

Para mais informação sobre o projeto FAITh pode visitar o nosso website: faith-project.eu. 

 

 

 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um apoio aos conteúdos, que 

apenas refletem as perspetivas dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 

utilização das informações contidas que possa ser feita. 

 
 

 

 


