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A Direção-Geral da Educação, enquanto entidade responsável pela elaboração e 

implementação do Plano de Capacitação Digital de Docentes, iniciou já algumas ações, 

nomeadamente no que se refere ao planeamento e concretização de oferta formativa. 

Assim, resultado de um trabalho articulado entre a Direção-Geral da Educação e os 

Centros de Formação e Associação de Escolas (CFAE), concluiu-se, recentemente, a 1.ª 

edição da Formação de Formadores para a Capacitação Digital dos Docentes, 

desenhada e desenvolvida com o objetivo de criar uma bolsa de formadores para 

colaborarem na implementação do Plano de Capacitação Digital de Docentes. 

Esta edição contou com a participação de 400 formandos, selecionados pelos CFAE, de 

acordo com o perfil considerado adequado, para, numa fase posterior, assegurarem a 

formação prevista para os professores dos ensinos básico e secundário, das escolas da 

rede pública de Portugal Continental, garantindo que todos terão acesso a momentos 

formativos, com vista ao desenvolvimento das competências digitais, necessárias ao 

novo contexto digital. 

Numa ação, complementar à formação de formadores, encontra-se a decorrer uma 

oficina de formação, destinada aos diretores dos CFAE e a professores que vão 

desempenhar as funções de Embaixadores Digitais, para, numa fase posterior, se 

alargar a implementação do Plano de Capacitação Digital de Docentes a todas as 

escolas.  

Estas ações constituem a primeira etapa de uma forte aposta no processo de 

valorização e no desenvolvimento profissional dos docentes no domínio da literacia 

digital e das competências digitais, no sentido de os dotar das competências 

necessárias à integração transversal das tecnologias, de modo a que estas se afirmem 

como ferramentas facilitadoras das práticas profissionais e pedagógicas e, 

simultaneamente, promotoras de inovação no processo de ensino e de aprendizagem. 



De referir que o Plano de Capacitação Digital de Docentes é uma das dimensões que 

integra o Programa para a Transformação Digital das Escolas, previsto no âmbito do 

Plano de Ação para a Transição Digital . Além da capacitação de docentes, destacam-

se ainda:  i) a disponibilização de equipamento individual ajustado às necessidades de 

cada nível educativo para utilização em contexto de aprendizagem; (ii) a garantia de 

conectividade móvel gratuita para alunos docentes e formadores do Sistema Nacional 

de Qualificações; (iii) o acesso a recursos educativos digitais de qualidade digitais. 
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