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O projeto LIFT pretende contribuir para eliminar as
principais barreiras no acesso das mulheres a formação de
qualidade no setor das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC). O projeto tem como principal grupoalvo mulheres com baixos níveis de conhecimentos nas
áreas digitais e visa a criação de um currículo de formação
e mentoria com o objetivo de as capacitar na aquisição de
competências básicas em programação/codificação e
confiança na utilização das TIC.
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<OBJETIVOS>

Melhorar a confiança das mulheres nas suas
capacidades através de um programa de
formação e mentoria;
Aumentar a literacia digital e competências
básicas em programação/codificação de 50
mulheres em situação de desfavorecimento
social;
Reforçar competências transversais como a
criatividade, a cooperação interpessoal, a
cooperação intercultural, a comunicação, a
orientação para a resolução de problemas,
fazendo uso das TIC para aprender.

<PRINCIPAIS RESULTADOS>
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Relatório transnacional sobre a participação
das mulheres no setor das TIC
(programação/codificação);
Currículo de formação para o desenvolvimento
de competências básicas em TIC
(programação/codificação);
Plataforma de Recursos Abertos orientada
para o reforço de competências e confiança
nas TIC e que pretende orientar as mulheres
no mundo da programação e codificação;
Roteiro com indicações sobre o
desenvolvimento de competências e confiança
na utilização das TIC, como uma ferramenta
de capacitação para mulheres.
Vídeo-tour virtual sobre mulheres de sucesso
que se destacam no setor digital e das TIC.

“As mulheres estão
sub-representadas no setor das
TIC em todos os Estados Membro
da União Europeia. Uma tendência
que contrasta flagrantemente com o
emprego total, onde a questão de
géneros começa a ficar mais
equilibrada. Os números mostram que,
em 2016, a esmagadora maioria (83,3%)
dos especialistas em TIC eram homens.
Uma situação que se verificou em
todos os Estados Membros.”
(New Releases, Eurostat,
julho de2017).

Guia de introdução
à programação/codificação
para apoiar mulheres
na iniciação ao mundo das TIC.
ITC

Innovation
Training Center
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Financiado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia
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A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a
Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
(Projeto Número 2017-1-RO01-KA204-037202)
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