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O QUE É O SILVER-CODE?

 Projeto Erasmus+ - Parceria Estratégica para a Educação de Adultos, com 7 
Parceiros Europeus (Áustria, Bulgária, Itália, Polónia, Portugal, Roménia e 
Eslovénia)

 Duração: 2 anos

 Finalidade - visa melhorar a qualidade de vida de pessoas 50+



PARCERIA

Coordenador:

Bulgária- Znanie Association, Sofia

Parceiros:

Áustria – Die Berater, Vienna

Itália – Eurocrea Merchant, Milano

Polónia- The University of The Third Age, Wroclaw

Portugal – AidLearn, Lisbon

Roménia – University of Politehnics in Timisoara

Eslovénia – Third Age University in Lublijana



VISÃO GERAL

O SILVER-CODE visa melhorar as competências digitais de pessoas mais idosas, através da
aprendizagem de conceitos básicos de codificação, a fim de facilitar uma melhor
adaptação ao mundo em mudança orientado para o digital e a sua qualidade de vida.

• Envelhecimento ativo

• Melhoria de capacidade pessoais

• Participação ativa e melhor compreensão do mundo digital

• Promoção da aprendizagem não formal e informal

• Aprendizagem intergeracional e uso mais seguro das TIC



OBJETIVOS

 Desenvolvimento de um curso de formação sobre codificação para idosos,
monitorado por educadores profissionais (aspetos teóricos e supervisão geral) e
jovens especialistas em codificação, atuando como "tutores" (sessões práticas).

 Criação de uma comunidade "SILVER-CODE" baseada em ferramentas, como
plataforma, fórum, grupos de redes sociais

 Eventos entre pares, onde idosos formados se tornarão formadores de colegas,
introduzindo-os aos conceitos básicos em codificação



GRUPOS-ALVO

 Pessoas 50+ interessadas em codificação

 Reformados

 Jovens que desejem ser tutores nos cursos de 
formação em codificação para os mais idosos



PRODUTOS

 Pesquisa sobre interesses em codificação de pessoas 50+ (cerca de 420 
respondentes)

 Plataforma de Aprendizagem Mista (B-learning) com materiais de formação

 Ações Piloto em codificação para os mais idosos (210 formandos)

 Criação da “Comunidade em Codificação ”



EVENTOS MULTIPLICADORES

Difusão boca-a-boca

Cada parceiro organiza um evento
durante a 

Semana de Codificação

E-eventos

Cada parceiro organiza um webinar 
para a 

Comunidade em Codificação



ONDE NOS ENCONTRAR?

Facebook
https://www.facebook.com/projectsilvercode/ https://www.silvercodeproject.eu

Website

https://www.facebook.com/projectsilvercode/
https://www.silvercodeproject.eu/


Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

MUITO OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO!


