
 

Nota de Abertura 

INcoDe.2030, uma ação integrada de política pública dedicada ao reforço de competências 

digitais 

 

A Iniciativa Portugal INCoDe.2030 inclui uma ação integrada de política pública 

orientada para a estimulação e a garantia do desenvolvimento de competências digitais como 

instrumentos de suporte à preparação das novas gerações para um futuro que se configura 

cada vez mais incerto, tendo em conta a evolução social e tecnológica da sociedade do século 

XXI. Esta Iniciativa compreende três grandes desafios: (i) generalizar a literacia digital com 

vista ao exercício pleno de cidadania e à inclusão numa sociedade com práticas cada vez mais 

desmaterializadas; (ii) estimular a empregabilidade e a capacitação e especialização 

profissional em tecnologias e aplicações digitais; (iii) garantir uma forte participação nacional 

nas redes internacionais de I&D e de produção de novos conhecimentos em todas as áreas 

associadas à evolução do mundo digital. 

 

Cinco eixos de trabalho estão associados à iniciativa: inclusão, educação, qualificação, 

especialização e investigação. No eixo da educação, pretende-se assegurar a formação das 

camadas mais jovens da população através do estímulo e do reforço de competências digitais 

em todos os ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo da vida. A preparação dos cidadãos 

no presente, mas, sobretudo, para o futuro, requer competências de comunicação, de 

resolução de problemas, de pensamento crítico e criativo, cada vez mais alicerçadas na 

compreensão e na utilização crítica das tecnologias digitais. É, assim, fundamental dotar as 

novas gerações de competências digitais de alto nível, através de uma ação permanente e 

coordenada dos sistemas de educação e de formação profissional, adequando o currículo às 

novas exigências e desenvolvendo recursos didáticos e educativos digitais. Para tal, é crucial 

assegurar a adequada infraestrutura tecnológica, promovendo a formação de docentes e de 

formadores e dinamizando ações de formação ao longo da vida, nomeadamente, em contexto 

de formação profissional.  
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