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Introdução  

O abandono escolar precoce foi identificado pela Comissão Europeia como um especial desafio para muitos 

Estados-membros da UE. Está associado a uma elevada taxa de desemprego juvenil, falta de competências para 

a empregabilidade e com uma ampla variedade de outros problemas sociais. Existem muitas razões pelas quais 

alguns jovens abandonam prematuramente a educação e a formação: problemas pessoais ou familiares, 

dificuldades de aprendizagem ou uma frágil situação socioeconómica.  

O projeto TICS é baseado na ideia de que os profissionais que trabalham com jovens e especialistas em 

orientação/ inserção, formadores…) podem desempenhar um papel vital na prevenção, intervenção e correção 

de situações disruptivas. 

A parceria de projeto, composta por 7 organizações de 6 diferentes países europeus (Portugal, França, Itália, 

Bélgica, Países Baixos e Eslováquia) visa preparar esses profissionais através de novas tecnologias para combater 

o abandono escolar precoce, para lhes permitir melhorar a maneira como eles ouvem, comunicam e prestam 

apoio aos jovens que estão cada vez menos na rua e cada vez mais na web, sempre visível. 

O projeto TICS aborda o papel das TIC em campos socioeducativos e o conceito de educador digital trabalhando 

as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias para combater o abandono escolar precoce. 

O projeto TICS atua em duas componentes inovadoras: 

 

• Em primeiro lugar, ajudar os jovens a descobrir que é possível a utilização de TIC e redes on-line de uma 

forma diferente, encontrando online profissionais dispostos a ouvir e a acompanhá-los. Os jovens serão 

incentivados a encontrar um melhor equilíbrio entre a sua vida virtual e a vida quotidiana.  

• Um dos grandes objetivos do projeto é aumentar a consciência sobre as consequências graves do vício 

cibernético. Por exemplo, porque estar online a qualquer hora - resultado do nosso estilo de vida 

moderno - aumenta o risco de depressão e abandono escolar. 

Por outro lado, incentivar e encorajar os profissionais a trabalhar com jovens num ambiente diferente "da rua". 

Embora alguns jovens sejam tradicionalmente acompanhados por profissionais que atuam diretamente na rua 

ou nos seus pontos de atendimento, a maioria dos profissionais verifica uma deserção de jovens nos espaços 

públicos. É necessário discutir com esses profissionais a sua visão atual sobre as TIC e o seu impacto sobre o 

mundo e sobre os jovens que acompanham, a fim de lidar com o hiato digital. A utilização das TIC no apoio 

socioeducativo será objeto de experiência no âmbito deste projeto. 
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Este Relatório do Estado da Arte foi desenvolvido com o objetivo de verificar a perceção dos jovens adultos e 

práticas em matéria de TIC (fenómeno dependência das TIC e tipos de utilizações…), tendo em conta que os 

jovens são utilizadores nativos nesta tecnologia. 

Esta pesquisa visa analisar aspetos qualitativos relacionados com a motivação e interesses pessoais dos jovens. 

Este relatório permitirá que os parceiros do projeto TICS tenham uma visão clara da situação nos seus países e 

respostas concretas dos utilizadores. 

 

A fim de ter quadro transnacional comum, este relatório compila os dados europeus e dados a nível nacional a 

fim de avaliar as utilizações das TIC e da internet na UE, as tendências nacionais relativas à utilização da internet, 

a utilização da Internet pelos jovens nativos e o seu nível de "dependência" se houver qualquer relação com o 

abandono escolar, bem como identificar algumas recomendações para a utilização saudável das TIC. 

 

Este relatório foi elaborado entre 1 de setembro de 2015 e 30 de junho de 2016 (recolha de informações e 

questionários, análises e recomendações) e está estruturado em 4 etapas: 

 

1. Identificação e descrição das diferentes utilizações das TIC na Europa, pesquisa, recolha de informações 

e dados nacionais sobre os usos das TIC nos países dos parceiros; 

2. Análise da tendência nacional e dados reais relacionados com a utilização da Internet. Visão detalhada 

e exemplos de situações relativas à utilização das TIC (lazer e ambiente de trabalho, práticas nos países 

parceiros e, comparação de dados a nível europeu. 

3. Utilização das TIC pelos jovens digitais nativos na vida quotidiana, tendo em conta que esta utilização 

das TIC na nossa sociedade é agora denominada sociedade da informação, ou seja, usa de meios sociais, 

Internet e se relacionado, identificação de problemas em relação ao abandono escolar; 

4. Recomendações para a utilização das informações e conclusões apresentadas no relatório.   

 

Em termos de métodos de recolha da informação, os questionários (ver o questionário em anexo) foram criados 

pelos parceiros no Eval&Go (ferramenta interativa na Internet) e todos os documentos 

relevantes foram consultados, a fim de ter acesso a dados atualizados e permitir uma análise rigorosa. A 

condução dos questionários foi realizada com um grupo-alvo de pelo menos 25 jovens adultos por país, a fim de 

permitir uma amostra das utilizações a nível nacional. Os inquéritos foram traduzidos na língua nacional dos 

parceiros. Os questionários foram administrados online ou utilizando a versão em papel. 
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No final de todos os resultados individuais foram agrupados no aplicativo Eval&Go, de forma a permitir que o  

ITG Conseil e os parceiros pudessem  resumir os diferentes resultados e fornecer alguns dados quantitativos e 

qualitativos para o presente relatório.  
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1. Identificação e descrição dos diferentes utilizadores das TIC na Europa 

A nível Europeu a conectividade é bastante alta e o fator humano é realmente positivo, como representado por 

estatísticas apresentadas pelos 6 países parceiros, mas existe uma divergência a nível global em termos de acesso 

à Internet:  

 

• Bélgica: em termos de equipamentos domésticos para dispositivos conectados à internet, a situação é 

positiva, embora o computador - desktop ou notebook - continua a ser de longe a unidade principal 

conectada à internet em 2014 com uma taxa de 97%. Em relação aos equipamentos TIC dos cidadãos, o 

número de domicílios conectados já ultrapassa o de domicílios com um computador ou laptop, mostrando a 

importância crescente de dispositivos móveis: 80% dos lares têm um computador fixo ou portátil e 28% têm 

um touch pad; 68% dos agregados familiares têm uma rede Wi-Fi. 

 

• A Holanda, de acordo com as estatísticas do Eurostat em 2014, é um dos 2 países com a proporção mais 

elevada (96 %) de agregados familiares com acesso à internet registados em 2014, sendo o outro 

Luxemburgo: pelo menos 9 em cada dez pessoas nos Países Baixos utilizava a Internet até 2014. Quando se 

olha para os utilizadores da internet na UE, a proporção de utilizadores diariamente está a 90 % nos Países 

Baixos. 

 

• A França ocupa o 16 posição dos 28 Estados-Membros da UE, de acordo com a análise da UE (The Digital 

Economy and Society Index -DESI); todas as habitações francesas estão cobertas pela banda larga fixa e 71% 

das residências eram assinantes da banda larga fixa. No entanto, apenas 45% dos franceses têm acesso à 

banda larga rápida. No Capital Humano, França conta com 81% dos utilizadores da Internet na população e 

57% dos cidadãos com, pelo menos, conhecimentos básicos. Os franceses estão acima da média de 

utilizadores da internet: 4 em cada 10 pessoas usaram sites de redes sociais; 76% dos cidadãos da França têm 

algum nível de conhecimentos de informática, acima da média da UE de 67%; 78% deles já utilizam a Internet 

regularmente (pelo menos uma vez por semana). O uso frequente também é elevado, com 65% da população 

a aceder online todos os dias. 

 

• Portugal: olhando para o acesso às TIC em casa e em termos de tipos de ligação, o número de acessos à 

Internet nos agregados familiares tem vindo a aumentar nos últimos anos. Em termos de tipos de ligação, 

os lares portugueses estão ligados principalmente por cabo (28,5%), ADSL de banda larga (11,1%) e fibras 

ópticas (9,9%). As tendências nacionais estão mudando constantemente. Os sites mais populares são 

Google.pt, Facebook.com, Youtube.com, Sapo.pt, Live.com, Wikipedia.org. 
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• Eslováquia: 78,4% das famílias na Eslováquia têm conexão com a Internet. 17% da população, que não tem 

conexão com a Internet em casa usa-a no trabalho. 80% da população eslovaca utiliza a Internet, e até 78,1% 

utiliza-a diariamente. 

 

• Itália está classificada em 25º dos 28 Estados-Membros da UE, caindo no grupo "baixo desempenho" dos 

países de acordo com a análise da UE. A conectividade é uma das duas dimensões onde a Itália tem um 

desempenho pior, na verdade, o país ocupa a 27ª posição entre os países da UE. No entanto, do lado positivo, 

a banda larga fixa está disponível para quase toda a população italiana e a banda larga móvel está perto da 

média: em 2014 a banda larga fixa estava disponível para 99% dos domicílios (97% na UE), enquanto as 

conexões NGA estavam disponíveis apenas 36% dos lares italianos (68% em média na UE), a segunda pior 

cobertura na UE; apenas 51% dos lares italianos assinantes da banda larga fixa (70% na UE), a percentagem 

mais baixa na UE e 3,8% dessas assinaturas são uma conexão rápida (1,9% dos lares italianos). Com referência 

ao capital humano (aptidões necessárias para tirar proveito das possibilidades oferecidas por uma sociedade 

digital), em 2015, a Itália ocupa o 24º lugar entre os países da UE, um desempenho melhor do que no ano 

anterior. A Itália tem uma das mais baixas percentagem de utilizadores regulares da Internet na UE (59%), e 

32% da população italiana nunca usou a Internet (a média da UE é de 18%). Em 2014, ainda havia um forte 

desequilíbrio relativamente ao uso tanto de computadores pessoais e da Internet entre pessoas que vivem 

em diferentes regiões, bem como em áreas metropolitanas e urbanas, em relação a áreas rurais. 

 

Esta parte demonstra quão diferente pode ser o acesso à Internet. Mas, apesar das diferenças, deve ser 

salientado que a cobertura total de internet nos seis países não é um obstáculo em termos de acesso técnico e 

capacidade humana para utilizar a internet. Vamos agora mais longe na análise das tendências nacionais e da 

realidade atual em matéria de utilização da Internet na Europa. 
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2. Tendências nacionais e a relação com a utilização da Internet 

A utilização da Internet na Europa é relativamente homogénea, quer por razões profissionais quer por razões 

pessoais. Portanto, este estudo confirma que uma abordagem abrangente pode ser conduzida sobre as 

conclusões e recomendações sobre a utilização e o impacto da internet em utilizadores. Este estudo também 

confirma o fato de que as conclusões comuns podem ser verificadas a nível europeu. A granularidade dos 

inquéritos nacionais, no entanto, revela sutilezas em termos de utilização. 

 

O relatório mostra algumas situações dependendo de cada país: 

 

• França: a proporção de utilizadores de internet que usam redes sociais (45% em comparação com uma média 

europeia de 63%) é a mais baixa de todos os países da UE. Da mesma forma, os franceses estão entre os 

utilizadores mais fracos de Internet em termos de consulta de notícias (pontuação de 50%, grau 27º: 

penúltimo na Europa) e utilização da Internet para Música / Vídeos / Jogos (pontuação de 47%, 20º na Europa). 

A capacidade das TIC para ultrapassar a insularidade é um fato. As TIC ainda não são utilizadas para a 

diversificação das práticas ou desenvolvimento do conhecimento; causa: falta de estímulo e um 

acompanhamento adequado. 

 

• Os dados DESI 2015 são os segundos melhor em Itália (ranking 20º entre os países da UE), sendo os serviços 

públicos digitais a dimensão onde a Itália tem o melhor desempenho no ranking - 15º lugar entre os países da 

UE. No entanto, o uso de e-governação é ainda baixa, em parte devido ao desenvolvimento insuficiente de 

serviços públicos online e parcialmente devido às questões relacionadas com competências digitais. Em 

termos de equipamento, Our Mobile Planet Google atualiza a cada ano rankings sobre a penetração de 

smartphones por país; em 2015, 41,3% da população é proprietária e utiliza um smartphone em Itália. 

Segundo a análise DOXA, os dispositivos móveis como smartphones e tablets estão a conquistar ainda mais 

pessoas, tornando-se uma "força motriz" para o aumento da difusão da Internet na Itália: 56% da população 

(26,5 milhões, + 69,5% em dois anos) tem smartphones próprios conectados e 20% (9,5 milhões + 310%) 

tablets pessoais. 

 

• Bélgica: 65% dos utilizadores utilizam a Internet para ouvir música, jogar e assistir a vídeos on-line (3 º lugar 

no ranking europeu). As empresas belgas ocupam o segundo lugar na Europa (50%) sobre o intercâmbio 

eletrónico de informações utilizando softwares de gestão. O fornecimento de serviços públicos digital 

melhorou ao longo do último período: 39% dos utilizadores de internet belgas utilizaram serviços de governo 

eletrônico para 85% dos procedimentos administrativos ligados online. A Bélgica está acima da média da UE, 
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mas aumentado mais devagar do que a UE como um todo, o que coloca a Bélgica no desempenho dos países 

do grupo ligeiramente superior. 

 

• Holanda: uma pesquisa feita em 2014 sugere que nove em cada dez cidadãos holandeses estão ativos em 

nas redes sociais. No entanto, o seu uso mudou um pouco ao longo do tempo. O número de pessoas que 

utilizam as redes sociais na Holanda está atualmente distribuído em cinco grandes redes/plataformas 

internacionais: Facebook (11 milhões de utilizadores ativos e quase 7 milhões de utilizadores diariamente), 

YouTube (7,1 milhões de utilizadores ativos e mais de 1,25 milhões de utilizadores diariamente), 

LinkedIn (mais de 4 milhões de utilizadores ativos e 0,4 milhões de utilizadores diariamente), Twitter 

(3,7 milhões de utilizadores ativos e 1,6 milhões de utilizadores diariamente) e Google+ (7 milhões de 

utilizadores ativos e 2 milhões de utilizadores diariamente). Os recém-chegados Instagram Pinterest, etc, 

estão a ganhar mais utilizadores desde 2013. Curiosamente, a investigação mostra que os utilizadores 

holandeses estão a desconsiderar a credibilidade das redes sociais e credibilizar mais os meios de 

comunicação social tradicionais.  

 

• Portugal: as tendências nacionais estão totalmente alinhadas com a Comunidade europeia". Os dados 

coletados relacionados com os efeitos do uso da internet revelam que o uso de redes sociais é destacado um 

primeiro lugar (76,9%), à frente de outras atividades como "enviar e receber e-mail" (69,6%) e "procurar 

informações sobre eventos, produtos ou serviços" (57,4%). 

 

• Eslováquia: em 2014 78,4 % das famílias já tinham acesso à Internet, bem como 99,6 % das empresas e 

organizações. 88,7 % das empresas utilizam conexões de banda larga e 63,2 % das empresas conexões de 

banda larga móvel. 

 

Em termos de utilização e de atitudes, a Internet aparece como uma ferramenta essencial na Europa de hoje. A 

Internet é uma parte integrante da vida dos cidadãos europeus para a sua vida pessoal em termos de formação 

e de educação para a vida quotidiana, para informação, para entretenimento e passatempos.  

 

Agora na próxima parte, será interessante analisar os padrões de utilização da Internet por parte das gerações 

jovens na sua vida quotidiana.  
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3. Utilização das TIC na vida quotidiana pelos jovens nativos digitais  

O relatório conduz a algumas conclusões positivas e negativas relativas à utilização da Internet pelos jovens: 

• França: convém salientar que as respostas de jovens com idades compreendidas entre os 15 e 25 mostraram 

diferenças significativas em termos de cultura digital. A França tem uma cultura de blogues; os jovens têm 

uma compreensão incorreta sobre o funcionamento da Internet e jogos de vídeo e confundem a esfera 

pública e a esfera privada. A procura de popularidade online pode ter consequências negativas (qualidade do 

sono). 6 em dez jovens que têm uma utilização problemática digital consideram-na normal. Os utilizadores 

de Internet francesa gastam uma média de 3:53 horas por dia na Internet a partir de um PC e 1:17 horas 

a partir de um telemóvel. Eles acedem a  redes sociais cerca de 2 horas diárias, enquanto vêm televisão por 

mais de 3 horas. 

 

• Itália e Holanda: De acordo com o ISTAT, considerando a percentagem de indivíduos entre 16 e 74 anos que 

estão conectados à Internet regularmente, mostra que em comparação com uma média europeia de 72% e 

países como a Holanda, Luxemburgo, Suécia e a Dinamarca, que atingiram níveis perto da saturação, a 

Itália ocupa apenas a terceira posição a partir do fundo do ranking internacional, com um valor igual a 56 

% (equivalente à registada para a Grécia). Nos Países Baixos, mais de um em cada três utilizadores de 

internet na categoria de idade de 12 anos de idade foram envolvidos em cloud computing em 2014. Os 

utilizadores de Internet com a idade de 45 anos (45%) mais frequentemente usam os serviços de computação 

em nuvem do que os seus homólogos com mais de 65 (18%). Pessoas com maior escolaridade utilizam mais 

frequentemente serviços de computação em nuvem do que pessoas com escolaridade inferior. 25% com 

baixa escolaridade utilizam serviços de computação em nuvem, versus 46% de pessoas com escolaridade 

superior. Geralmente, os utilizadores de serviços cloud têm mais competências  TIC do que de não 

utilizadores de internet. 

 

• Bélgica: por género e idade, entre jovens (16-24 anos), a publicação de conteúdos na web é uma 

atividade feminina, mas é bastante masculina em outras categorias de idade. A leitura de jornais e 

revistas on-line, utilização de rádio ou televisão via web, o uso de jogos, música e vídeo, compras on-line, 

bem como a interação com as autoridades públicas, não são atividades distinguidas por género nos 

jovens. Por género e nível de ensino: a utilização de serviços online aumenta com o nível de educação, 

exceto o entretenimento audiovisual, sites de leilão e publicações de conteúdo, que são muito sensíveis a 

esta variável. As mulheres com baixa escolaridade utilizam a maioria dos serviços online, exceto o 

entretenimento audiovisual através da internet, significativamente menos do que a média (e 

significativamente menos do que as outras mulheres). De acordo com o estatuto sócio-profissional: ao 
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nível dos alunos, os seus perfis não diferem significativamente das suas respetivas categorias de idade. 

 

• Portugal: no que diz respeito à utilização da Internet pelos jovens a utilização da internet pelos dos jovens 

(15-24 anos) destaca-se em relação aos adultos, e todos os subsequentes do grupo de idade, em termos de 

incidência de carácter comunicativo de atividades tais como "a comunicação em tempo real" (+ 13,3% de 

adultos jovens) ou "usar redes sociais "(+6,6%), mas a maioria de todas as atividades relacionadas com o 

acesso a conteúdo de entretenimento. 

 

• Eslováquia: Também no caso dos jovens prevalece a utilização da Internet para a comunicação por e-mail 

(91%), em segundo lugar a presença em redes sociais (90,2%), seguida de pesquisar a informação sobre bens 

e serviços (69,6%), telefone/chamadas de vídeo através da Internet (65,5%), download de jogos, filmes e 

música (64%), a leitura de jornais ou revistas online (61,6%), a compra de bens ou serviços (48,2%), ouvir 

rádio na Internet (38,2%), upload de conteúdos para o compartilhamento de arquivos de sites da web 

(36,4%). Há também uma perspetiva adulterada, muitos jovens estão convencidos de que não é necessário 

aprender muito porque tudo pode ser encontrado na Internet (de acordo com a experiência dos professores 

principalmente das escolas primárias e nas escolas de formação profissional). Os professores afirmam que o 

absentismo está a aumentar (aumento do número de faltas sem justificação, o crescimento do absentismo 

perturba relações nas aulas, mas também o ambiente familiar, forma moderada de fugir de casa, atrasos 

cognitivos, controle parental pouco eficaz ou atitude negligente dos pais relativamente à freqüência escolar. 

Outro lado negativo da utilização excessiva da Internet é o facto de os jovens lerem um pouco ou nada, 

não praticarem desporto, não falarem uns com os outros quando se reúnem fisicamente, porque preferem 

conviver on-line. Eles perdem o vocabulário, cometem erros de gramática, têm má postura corporal e falta-

lhes a prática de exercício fisíco. Tal como em outros casos, "tudo com moderação" é aqui aplicável também. 

A Internet é positiva, mas é necessário utilizá-la de forma adequada à idade dos jovens e da finalidade a que 

serve. 

 

A pesquisa é muito interessante em termos de lições sobre o comportamento das gerações mais jovens 

para a Internet. Por um lado, a Internet é uma ferramenta valiosa e agora essencial para formação, 

educação, informação e investigação, e por outro lado, a Internet também é vista como essencial para 

recreação, relaxamento, viagens e contactos informais para jovens. 

 

As principais conclusões são: 

 

• A Internet é uma ferramenta com utilização muito individualizada e, portanto, pode isolar 

rapidamente o utilizador em relação ao seu ambiente social e sociedade em redor. Ao mesmo tempo, a 
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capacidade de rede via internet é enfatizada. É paradoxal, mas isso é explicado pelo fato de que na maioria 

dos casos a ligação é feita remotamente e permanece virtual. 

 

• A internet é também uma ferramenta viciante que atrai e mantém durante horas a atracão do utilizador. 

 

• A Internet é uma ferramenta que aparentemente poupa tempo e energia; no entanto, ficar focado no 

computador e navegar na Internet requerem muito mais energia do que o esperado. Assim pode criar 

problemas com atenção, sono, absenteísmo e depressão. 

 

• Em relação a estas conclusões, as gerações mais jovens, fascinadas pela internet e com a utilização da 

Internet nas suas atividades quotidianas são inevitavelmente as primeiras vítimas dos excessos e lados 

negativos da internet. Os jovens que “conhecem” a internet desde o nascimento não têm barreiras 

naturais em relação à Internet, não há reflexo protetor de controlo sobre a sua vida quotidiana face à 

internet. Em contraste, as gerações mais velhas têm este tipo de defesa natural, assim, os jovens estão 

massivamente expostos à Internet aos seus abusos, enquanto para eles a internet parece paradoxalmente 

essencial e inevitável. 

 

Por conseguinte, nos inquéritos nacionais aos jovens, tornou-se crucial não só avaliar o grau de danos causados 

por internet, mas principalmente propor soluções, alternativas e boas práticas sob a forma de 

recomendações que serão abordadas no próximo capitulo.  
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4. Recomendações e conclusões  

A maioria das recomendações propostas para combater doenças relacionadas com o uso indevido ou da 

utilização da Internet em excesso pelas gerações jovens, provêm de experiências concretas e de boas práticas 

entre todos os membros da parceria de TIC. Estas recomendações têm a característica comum de serem 

transferíveis e generalizadas em diferentes países europeus sujeitos a algumas adaptações para os sistemas de 

formação nacionais.  

Essas recomendações podem ser resumidas e definidas do seguinte modo: 

� Recomendação 1: medidas de acompanhamento relativas às TIC e a criação de e-programas: em 

França, a fim de apoiar os alunos na sua aprendizagem. Nesta perspetiva, os pesquisadores estão 

confiantes e têm mostrado que as TIC parecem trazer ferramentas e uma variedade de serviços para 

responder a uma série de limitações na diferenciação de aulas: restrições geográficas (remota ou 

presença), temporal (fora ou durante o período escolar), à medida (tendo em conta as capacidades e 

necessidades de todos). TIC é um conhecimento fundamental para integrar o currículo, bem como 

"Leitura, Escrita e contando." 

 

� Recomendação 2: criar algumas estruturas: existe em França a criação de estruturas que enfatizam a 

necessidade de utilização de TIC: "Les Ecoles de la deuxième chance": "Escolas da 

segunda oportunidade" (incluindo o "Livre Blanc" (Livro Branco) de Edith Cresson, um antigo primeiro-

ministro francês em 1995). Existem cerca de quarenta agora, que acolhem jovens com idades entre 18 a 

25 anos que abandonaram a escola sem um diploma e sem qualificação. Estas escolas, porque não existe 

um programa de conjunto, mas personalizado de currículo, promovem a individualização da 

aprendizagem de conhecimentos básicos: matemática, língua francesa, computador. Uma certeza 

emerge esta visão geral é a de que o desenvolvimento das TIC como ferramentas para a formação 

profissional, requer a implementação de um primeiro princípio geral de ação: desenvolver uma 

verdadeira estratégia digital no domínio da formação profissional, visão que vai além da 

"instrumentalização" de procedimentos para atingir uma verdadeira gênese de novas situações 

(ex. possibilidade de acesso dentro de cada agregado familiar com um espaço digital para a formação ao 

longo da vida). 

 

� Recomendação 3: Utilizar TICS na escola: em Itália existem estratégias nacionais que abrangem as 

medidas de formação e de investigação para as TIC nas escolas, e-learning, e-inclusão, digital/literacia 

mediática e o desenvolvimento de competências. 
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� Recomendação 4: Promover a inovação na educação e especificamente para a renovação de práticas 

de ensino (passando de estratégias centradas no professor/formador para aprendizagem centrada no 

aluno/formando): em Itália, através da criação de uma espécie de "tecnologia" de choque no sistema 

escolar, o governo espera alterar a cultura de ensino, incentivando percursos educativos mais 

personalizados e promover a aprendizagem mais ativa, sem interferir em qualquer forma direta com 

o tratado constitucional "liberdade de ensino". 

 

� Recomendação 5: Promover formação online (e-learning) em escolas e centros de formação 

profissional (Bélgica). 

 

� Recomendação 6: Reduzir o fosso digital como condição preliminar para introduzir as TIC em formação. 

 

� Recomendação 7: Promover a utilização das TIC como um pretexto para reforçar as competências dos 

jovens. Dominar o aspeto técnico destes dispositivos não deve ser a meta final da formação, mas o 

primeiro passo para motivar os jovens a aprender.  

 

� Recomendação 8: promoção de programas digitais e escolas: pelo menos 7 escolas nos Países Baixos 

introduziram um novo método de ensino pela substituição de livros didáticos por tablets e professores 

desde 2013. Os iniciadores do estilo de aprendizagem mencionadas sublinham o facto de que o novo 

tipo de escolas responde à realidade, dado que hoje em dia a digitalização desempenha um papel cada 

vez mais importante. 

 

� Recomendação 9: incluir segurança online e consciência digital nos currículos de formação de 

cidadania: a inclusão de consciência digital nos  cidadania em percursos formativos de TIC está-se a 

tornar cada vez mais relevantes e nove princípios fundamentais devem também fazer parte dos 

programas atuais TIC: acesso digital; comércio digital; Comunicação Digital; literacia digital; etiqueta 

Digital; direito Digital; direitos e responsabilidades digitais; saúde digital  e segurança Digital (é 

importante integrar a consciência destes princípios nos currículos educativos para promover a evolução 

positiva, segura e o uso eficaz da tecnologia pelos jovens em todos os contextos educativos e sua futura 

utilização das TIC baseadas em interações, rever as configurações de privacidade online numa base 

regular, a partilha de informações pessoais apenas com amigos, upload e ou compartilhamento de fotos 

sem consentimento, stress psicológico e físico desenvolvidos pelo uso excessivo da internet...). 
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� Recomendação 10: Boas práticas de ensino para alunos (da Região Trenčín ): são organizadas várias 

atividades interessantes também dentro das escolas, como por exemplo a publicação de revistas 

escola (entrevistas, fotografia, processamento no PC, design gráfico). 

 

� Recomendação 11: Iniciativas dos cidadãos e sociais para jovens: Também muitas associações cívicas 

proporcionam várias atividades para jovens. Os centros de lazer são muito ativos, implementam, por 

exemplo clubes de computadores ou de Internet (como criar uma página de Internet, como navegar 

rede, a utilização e a criação de aplicações...). Muitos jovens a partir do centro de lazer 

em Handlová cooperam com a televisão local e fazem reportagens.    
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5. Os resultados dos questionários, análise e feedback 

No âmbito da aplicação do questionário pela parceria do projeto, foram entrevistadas 419 pessoas (205 mulheres 

e 214 homens). 

 

A distribuição das pessoas entrevistadas por país, bem equilibrada pela parceira e território, é a seguinte: 

119 em França (incluindo Córsega), 61 na Bélgica, 60 nos Países Baixos, 65 em Itália, 50 em Portugal e 64 na 

Eslováquia. 

 

Em média, o público-alvo são jovens com idade um pouco acima dos 21 anos. 

 

Destas 419 pessoas, 241 abandonaram a escola ou sistema de formação, quase mais de metade (59%), em que 

79 pessoas, apenas um terço (32,7%), têm com um grau académico ou equivalente. A maioria dos formandos 

nesta situação são de França / Córsega, Bélgica. 

 

Isso demonstra que do público abrangido pela pesquisa muito poucos terminaram uma qualificação (142 de 

419 ou 34%) e portanto estão potencialmente menos bem equipados para inserir a vida profissional . Quase 

6% da amostra está desempregada (25 pessoas). Outros (178) ainda estão na escola ou de formação. Isso 

demonstra que o painel de inquiridos é bastante variado na composição da noção de sucesso acadêmico. 

 

 

Como uma introdução (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard), o mapa a seguir revela alguns 

dados interessantes: 
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Os Países do Norte utilizam a Internet mais frequentemente do que os países do sul. Mesmo que em cada país, 

as mulheres utilizem menos a internet do que os homens, internet a diferença é bem mais elevada em Itália e 

Portugal.  
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O gráfico acima revela que a Itália é o país com a maior utilização de Internet, o que pode ser devido ao uso de 

smartphones que permitem a todos para conectar- se à Web. 
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Quanto maior o nível de habilitações, maior o nível de utilização da internet para fins educativos. A França é o 

país que parece ser o mais desenvolvido relativamente à utilização das TIC para fins educativos, sendo a Itália 

o país com percentagens mais baixas. 

 

  

Não existem a nível europeu dados disponíveis em Inglês para os Países Baixos em matéria de educação e de TI. 

No entanto, existem relatórios oficiais em língua holandesa que se concentram sobre a utilização das TIC na 

educação e a disponibilidade de recursos TIC nos Países Baixos. Como as TIC estão associadas às "aptidões do 

século XXI" e é benéfica para a resolução de problemas, colaboração e criatividade, nos Países Baixos todas as 

escolas do ensino primário e secundário têm acesso à Internet e um computador por cada cinco alunos está 

disponível. Quanto ao acesso à Internet, 61% das escolas primárias utilizou Wi-Fi no ano letivo de 2012-2013 e 

85% do ensino secundário. O resto das escolas utiliza internet com ligação de cabo. 

 

Relativamente à utilização da Internet pelas crianças, a Internet, é mais analisada como uma ferramenta 

educacional comum do que como potenciais ameaças. Ao contrário, contrariamente à situação em Portugal e na 

Eslováquia. Se você tem um olhar para a idade ou os usuários, você pode descobrir situação bem diferente. Novas 

gerações de ambos os países são grandes utilizadores de Internet. 
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De acordo com o gráfico anterior, o uso de ferramentas de ensino em Portugal é um dos maiores no ranking da 

UE. Isto é devido ao fato de o sistema de Internet ser bastante novo e a sua qualidade em termos de liação e 

amplitude de rede ser muito boa. O governo português investe bastante em ferramentas TIC para alcançar os 

objetivos nacionais. 

 

 

 

Em França foram criados uma série de programas nacionais para promover a utilização de computadores no 

sistema de ensino. A França é um grande consumidor no plano europeu para as TIC na escola. Por exemplo, uma 

série de escolas têm dado um tablet aos seus alunos, a fim de colocar "livros" digitais nos mesmos. A Bélgica tem 

atuado na mesma direção e está bastante próxima das políticas educacionais de TIC francesas. O ensino 

secundário na Holanda utiliza mais dispositivos móveis do que a educação primária. No ensino primário, 15% dos 

computadores são laptops e 1% tablets. A grande maioria dos computadores nas escolas (84%) é composta por 
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desktops. No ensino secundário, 27% dos computadores disponíveis são laptops e 3% tablets. Nas escolas 

primárias nos Países Baixos, 29% dos materiais do curso são digitais, enquanto no ensino secundário de 26%. 
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Conclusão 

 

Combater os abusos de má utilização ou utilização da internet em excesso pelas gerações jovens requer soluções 

não só inovadoras e tecnicamente eficientes (com resultados comprovados através de experiência e tempo), 

mas também um quadro de apoio estrutural para um processo de mudança e coaching. Este relatório contém 

algumas recomendações-chave, a fim de melhorar a situação dos jovens. 

 

Este apoio pode ser feito em modo coletivo e / ou sobre uma abordagem de acompanhamento individualizado 

e personalizado. A parceria considera que os dois modos são complementares e que a utilização da internet para 

relatório individual não deve de modo algum ser ignorado, dado a relação próxima da internet pelos jovens. 

 

É importante enfatizar que a relação com a internet é também e acima de tudo uma relação privada entre uma 

pessoa e um computador. Nesta relação, a Internet traz não só um meio de comunicação de conteúdos 

profissionais, pessoais ou práticas, mas também induz comportamentos dependentes de uso privado da Internet. 

Esta dimensão pessoal é naturalmente mais íntima e também merece consideração relativamente aos seus 

limites em termos de respeito pela vida privada. 

Para concluir as recomendações, alguns métodos e iniciativas inovadoras e comprovadas podem realmente 

contribuir para as necessidades de abordagem mais estruturada e pessoal para utilização da internet.



                

23 

Projeto N.º:: 2015-1-FR01-KA202-015032  

Anexos 

Anexo A - Questionário  

 

Anexo B – dados recolhidos 

 

Anexo C - Estatísticas 
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Anexo A - Questionário aplicado aos jovens 

PROJETO TIC - A percepção dos consumidores e práticas das TIC 

 

Este questionário está inserido no projeto Europeu: "As TIC no processo sócio-educativo em relação ao abandono 

do sistema de ensino e formação profissional" , implementado no âmbito do programa Erasmus +. 

O projeto TICS centra-se na criação de novas abordagens e métodos para os profissionais das áreas de prevenção 

do abandono escolar, e as respetivas consequências. 

 

O IAT foi o primeiro instrumento validado para a avaliação do vício ou uso excessivo do computador e da internet.. 

Um estudo realizado por Kimberly Young (fonte em nota de rodapé) permitiu considerar que o IAT é uma medida 

confiável que abrange os elementos característicos mais importantes do uso patológico da internet. 

 

Utilizando esta escala de 1 a 5, responda conforme considere que as perguntas em baixo se apliquem ao seu 

comportamento on-line (na utilização da internet). 

 

 

1- Género Masculino Feminino 

2- País   

3- Idade   

4-Já desistiu da escola ou do  sistema de ensino? Sim Não 

5- Se sim, deixou a escola com alguma qualificação académica/diploma? Sim Não 

Situação atual (faça corresponder o numero):                                                                          

(1) continua na escola 

(2) centro de formação 

(3) desempregado 

  

Outra (especifique)   
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 Raramente 

ou nunca 

De vez 

em 

quando 

Algumas 

vezes 

Frequent

emente 

Sempre 

1- Considera que passa mais tempo on-line 

do que pretendia? 

1 2 3 4 5 

2- Deixa de realizar tarefas domésticas para 

estar mais tempo on-line? 

1 2 3 4 5 

3- Prefere a emoção da internet à intimidade 

com o seu parceiro/a? 

1 2 3 4 5 

4- Costuma formar relações/amizades com 

utilizadores on-line? 

1 2 3 4 5 

5- As pessoas que o rodeiam costumam 

queixar-se em relação ao tempo que passa na 

internet? 

1 2 3 4 5 

6- Compromete o seu trabalho por causa do 

tempo que está on-line (adiar tarefas, 

incumprimento de prazos)? 

1 2 3 4 5 

7- Costuma verificar o seu e-mail antes de 

qualquer outra tarefa? 

1 2 3 4 5 

8- O seu desempenho ou produtividade no 

trabalho são influenciados pelo uso da 

internet? 

1 2 3 4 5 

9- Costuma referir o que está a fazer on-line 

quando alguém lhe pergunta? 

1 2 3 4 5 

10- Utiliza a internet como escape para os 

pensamentos e situações negativas da sua 

vida? 

1 2 3 4 5 
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 Raramente 

ou nunca 

De vez 

em 

quando 

Algumas 

vezes 

Frequent

emente 

Sempre 

11- Fá-lo sentir-se melhor estar numa 

realidade on-line? 

1 2 3 4 5 

12- Receia que a sua vida sem internet se 

torne chata, vazia ou sem alegria? 

1 2 3 4 5 

13- Sente-se pressionado, grita ou irrita-se 

quando o incomodam estando on-line? 

1 2 3 4 5 

14- Costuma perder o sono devido ao uso da 

internet ao longo da noite? 

1 2 3 4 5 

15- Costuma ficar preocupado quando não 

está on- line ou pensar sobre isso? 

1 2 3 4 5 

16- Sente-se melhor quando diz “só mais uns 

minutos” quando está on-line? 

 

1 2 3 4 5 

17- Tenta reduzir a quantidade de tempo que 

passa on-line mas não consegue? 

1 2 3 4 5 

18- Costuma esconder quanto tempo é que 

passa on-line? 

1 2 3 4 5 

19- Costuma passar mais tempo on-line do 

que passar tempo com os outros (amigos, 

família)? 

1 2 3 4 5 

20- Costuma sentir-se deprimido, mal-

humorado ou nervoso quando não está 

online, e se esses sentimentos desaparecem 

quando volta a estar online? 

 

1 2 3 4 5 
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Fonte: Widyanto L, McMurran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol 

Behav. 2004 Aug;7(4):443-50 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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Anexo B – Dados Absolutos 

 

1- Género 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

66 53 31 34  47 14  12  38  23  37  35 29 214 205 

 

2- País 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

119 65 61  50  60  64 

 

 419 
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3- Idade 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

19,5 17 21,18   21,14 21,57  21,94  21,21 

 

 

 

 

5- Se desistiu da escola/sistema de ensino, tem alguma qualificação académica/diploma? 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES 

BAIXOS 

ESLOVÁQUIA TOTAL 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

32 45  0 1 19  13  10  40  1  4  17 39 79 142  

42%  58%  0 100% 59%  41%  20%  80%  20%  80%  30%  70%   36% 64%  
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Situação Atual 

 

 FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES 

BAIXOS 

ESLOVÁQUIA TOTAL 

(1) continua na escola 38% 47% 72%  2%   95% 69%  53% 

(2) centro de formação 38%  53%  6%  98%  - 5%  32% 

(3) desempregado 13%  -  7%  -  - 7%  6% 

Outra situação, especifique… 11%  -  17%  -  - 19%  9% 

     

* * * 
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Anexo C - Estatísticas 

 

1- Género 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

66 53 31 34  47 14  12  38  23  37  35 29 214 205 

 

2- País 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

119 65 61  50  60  64 

 

 419 
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3- Idade 

 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAIXOS ESLOVÁQUIA TOTAL 

19,5 17 21,18   21,14 21,57  21,94  21,21 

 

 

5- Se desistiu da escola/sistema de ensino, tem alguma qualificação académica/diploma? 

 

FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES 

BAIXOS 

ESLOVÁQUIA TOTAL 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

32 45  0 1 19  13  10  40  1  4  17 39 79 142  

42%  58%  0 100% 59%  41%  20%  80%  20%  80%  30%  70%   36% 64%  
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Situação Atual 

 

 FRANÇA ITÁLIA BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES 

BAIXOS 

ESLOVÁQUIA TOTAL 

(1) continua na escola 38% 47% 72%  2%   95% 69%  53% 

(2) centro de formação 38%  53%  6%  98%  - 5%  32% 

(3) desempregado 13%  -  7%  -  - 7%  6% 

Outra situação, especifique… 11%  -  17%  -  - 19%  9% 
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Parceria 

 

Parceiro 

INSTITUT CORSE DE FORMATION ET 

RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL  

 

website  

 

Parceiro ITG - INSTITUT DU TEMPS GERE 

website www.itg.fr 

 Parceiro 

CIVIFORM SOCIETA COOPERATIVA 

SOCIALE  

 

website 
www.civiform.it 

 

 

 

 

Parceiro 

LE CENTRE D'INFORMATION ET 

D'EDUCATION POPULAIRE   

 

website 
www.ciep.be 
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TICS Parceiros 

 

 

 

Parceiro QUARTER MEDIATION 

website www.quartermediation.eu  

 

 

Parceiro 
AGENTÚRA RRI  

 

website 
www.2ri.sk 

 

 

 

Parceiro 

INSTITUTO DE SOLDADURA E 

QUALIDADE 

  

 

website 
www.isq.pt 

 
 


