
Aproveite as oportunidades que 
o futuro lhe poderá trazer 

A tecnologia está hoje completamente 
integrada nas nossas vidas, mas a sua rápida 
evolução não foi acompanhada por um 
aumento das competências e conhecimento 
dos seus utilizadores. Dados estatísticos 
mostram que enquanto 86% dos Europeus 
entre os 16 e os 74 anos usam a Internet 
regularmente, 42% exibem uma falta de 
competências digitais básicas.

Assim sendo, são necessários esforços para 
melhorar o nível de literacia digital de todos 
os cidadãos, capacitando-os para se 
adaptarem à sociedade de hoje em dia e para 
performarem várias atividades importantes, 
como procurar emprego, fazer encomendas, 
procurar respostas a questões, ou conduzir 
operações bancárias.

Simultaneamente, a Inteligência Artificial (IA) 
também tem vindo a tornar-se gradualmente 
mais importante, já que os seus sistemas estão 
cada vez mais presentes nas nossas 
vidas diárias. 

O objetivo do ArIN é contribuir para a 
melhoria do nível de competências digitais 
dos adultos europeus, incluindo na área da 
Inteligência Artificial, capacitando-os com o 
conhecimento e capacidades necessárias para 
que se consigam adaptar a um mundo em 
mudança e gradualmente mais digital.

O consórcio pretende alcançar este objetivo 
aproveitando o potencial das TIC e da 
educação baseada em jogos, e assim 
desenvolvendo recursos educativos atrativos e 
motivadores, dirigidos a um público adulto. 
Assim, o ArIN espera contribuir para a inclusão 
social e digital, e para a inovação na educação 
TIC, ao oferecer um programa de formação 
baseado num sistema de níveis, em que 
utilizadores com menos competências em IA 
serão capazes de progredir até patamares 
mais elevados. A quem se destina o ArIN?

O ArIN é um projeto destinado, 
especificamente, a adultos, formadores e 
instituições de formação de adultos. 

Como vamos alcançar 
estes objetivos?

Qual é o nosso principal objetivo?

O principal resultado do projeto será o 
Programa Educacional para a Literacia em 
Inteligência Artificial, que irá incluir um 
conjunto de recursos composto por:

1. Módulos de formação, desenvolvidos 
seguindo os princípios da andragogia, e 
destinados à auto-aprendizagem;
 
2. "Digital Breakouts", para desafiar os 
utilizadores a aplicarem o conhecimento 
e competências adquiridas;

3. Guias e Manuais para formadores de adultos.



Nossos parceiros:

Literacia em Inteligência 
Artificial para a Inclusão 

na Era Digital

Siga o projeto!

www.arin-project.eu


