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Qual é o impacto do projeto
Social Connections?
Durante o pico da pandemia do
COVID-19 verificou-se que as novas
tecnologias podem ser exploradas e
utilizadas para fornecer apoio social
e criar um sentimento de pertença
em grupos vulneráveis que estão
confinadas nas suas casas.

O objetivo esp ecíf ico do
projeto Social Connections
é o d e se nvo l v i m e n to d e
competências pedagógicas
d ig ita is d os fo rm a d o res
académicos e profissionais
na área do ser viço social,
permitindo que estes, por
sua vez , ensinem os seus
formandos a desenvolver e
utilizar conteúdo digital de
alta qualidade que promova
a inclusão social dos seus
clientes que se encontram
confinados às suas casas por
motivos de doença, deficiência
ou restrições relacionadas
com a COVID -19.

O grupo-alvo (formadores e profissionais da
área social) irão sentir-se “digitalmente
preparados” para o desenvolvimento de
serviços sociais digitais, aumentando assim as
suas capacidades em aceder, adaptar e criar
novas intervenções sociais e educativas através
das TIC. Adicionalmente, poderão prestar
serviço social e comunitário com o apoio de
ferramentas digitais.
O projeto irá fortalecer as relações entre a
formação profissional e as ONGs, apoiando
também a incorporação de competências
relacionadas ao serviço social digital no currículo
dos cursos profissionais
Apoiará a integração de novas oportunidades
e ferramentas das TIC na atividade de uma
vasta gama de profissionais e formadores
sociais, contribuindo simultaneamente para
combater a exclusão e o isolamento das
pessoas vulneráveis.

Os principais
resultados do Social
Connections são:

1

Currículo para o
Serviço Social Digital

2

Conjunto de
Ferramentas para o
serviço social digital

3

Cursos Online Aberto
e Massivo (MOOC)
para formação
contínua na área do
serviço social digital

