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Aprenda a implementar a SHAFE!
A Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE proporciona uma utilização simples e prática de experiências de

aprendizagem informais, através de ferramentas para a implementação das áreas DIGITAL, VIDA SAUDÁVEL e

AMBIENTES. Para além disso, pode aprender mais sobre EMPREENDEDORISMO nesta área. Vejamos o que a

Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE lhe pode oferecer!
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O que irá aprender neste tutorial
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Como aceder e navegar na Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE.

Como utilizar a secção CERTIFICADOS da Plataforma e-Learning, para
obter um certificado de formação.

The SHAFE concept and the different learning modules offered

Going through a learrning module

Como pode utilizar a secção CONHEÇA AS PERSONAS da Plataforma
e-Learning, para conhecer as diferentes personas que facilitam o
processo de aprendizagem.

Como utilizar a secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO da Plataforma e-
Learning, para aceder a um conjunto de módulos de formação.
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Como utilizar a secção NOTÍCIAS E EVENTOS da Plataforma e-
Learning, para consultar as notícias sobre o projeto.

Como utilizar a secção CONTACTOS da Plataforma e-Learning, para
ter a oportunidade de entrar em contacto com os parceiros do
Hands-on SHAFE!
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Capítulos neste tutorial

Resumo dos materiais e ferramentas de 
aprendizagem disponíveis

A secção CONTACTOS

A secção NOTÍCIAS E EVENTOS

A secção CERTIFICADOS

A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO

A secção CONHEÇA AS PERSONAS

A secção INÍCIO
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Aceder e navegar na Plataforma e-Learning
Hands-on SHAFE
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A Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE
Na Plataforma e-Learning pode ficar a saber mais sobre a implementação das áreas DIGITAL, VIDA SAUDÁVEL e

AMBIENTES ou pode aprender mais sobre EMPREENDEDORISMO, para criar uma ideia de negócio SHAFE. A

plataforma está acessível de forma gratuita e em 6 idiomas, através da seguinte ligação: https://hands-on-

shafe.eu/pt! Vamos seguir o tutorial!

Plataforma e-Learning Guia Prático

https://hands-on-shafe.eu/pt


Aceder à Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE

Notas: Neste tutorial, cada um dos números entre parênteses retos no texto corresponde a um alfinete azul numerado ([1] corresponde a

) na imagem do website:

• Para a versão Portuguesa, escreva o seguinte endereço https://hands-on-shafe.eu/pt no separador/barra de pesquisa [1] do seu

browser/navegador, como exemplificado na imagem abaixo.

• Para percorrer a página para cima e para baixo, use a roda do rato ou clique no botão esquerdo do rato da barra de deslocamento [2]

para a mover.
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Vamos ver o menu [1] que lhe dará acesso às diferentes secções oferecidas pela Plataforma e-Learning:

• O menu [1] está sempre disponível na parte superior do ecrã. Tem as seguintes secções: INÍCIO, CONHEÇA AS PERSONAS,
MÓDULOS DE FORMAÇÃO, CERTIFICADOS, NOTÍCIAS E EVENTOS, CONTACTOS e o idioma de seleção, no exemplo: PT para
Português.

• A secção que está atualmente a visualizar no seu navegador é indicada com um fundo amarelo [2].

• A Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE está disponível em 6 idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Polaco e Português.
Pode alterar o idioma ao clicar na língua atualmente selecionada, no exemplo PT (para Português) [3].

• Uma vez selecionado o idioma, a Plataforma e-Learning apresenta uma lista do idiomas disponíveis [4]. Para selecionar outro
idioma, basta clicar, e a Plataforma e-Learning irá automaticamente mostrar o idioma selecionado.
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Existe outro menu na parte inferior da secção, que pode ser acedido através da barra de deslocamento [1]. Permite-lhe o acesso a:

• Informação acerca do PROJETO [2], com ligações diretas a informações sobre o próprio projeto Hands-on SHAFE, os seus resultados

e parceiros.

• Informação acerca dos CONTACTOS E TERMOS LEGAIS [3] da Plataforma e-Learning.

• Links/ligações para as redes sociais [4].

• Este símbolo voltar diretamente ao topo da página [5] é apresentado assim que percorre a página. Permite que volte a topo

da página com um único clique.

• A ferramenta de acessibilidade [6] ajuda a tornar a página mais acessível, alterando o tamanho ou a cor do texto. Pode abri-la

com um clique. Encontrará mais informações sobre a ferramenta de acessibilidade no último capítulo Visão geral das ferramentas

disponíveis na página 30!
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A secção INÍCIO

Na secção INÍCIO [1] encontrará um resumo de todos os recursos que a Plataforma e-Learning lhe oferece,

desde o próprio projeto até aos seus resultados, as experiências de formação informal e todas as notícias.

https://hands-on-shafe.eu/pt

1
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A secção CONHEÇA AS PERSONAS
Para facilitar a aprendizagem do conceito SHAFE, a Plataforma e-Learning utiliza seis personagens (personas) que

demonstram as potenciais necessidades e desafios dos utilizadores finais. Pode encontrar as personas na secção CONHEÇA

AS PERSONAS [1]. Enfrentam desafios como a necessidade da utilização de uma cadeira de rodas, atingir o objetivo de

adquirir um estilo de vida saudável, ou lidar com um quadro de demência ou de algum tipo de doença crónica.

https://hands-on-shafe.eu/pt/meet

Plataforma e-Learning Guia Prático

1

https://hands-on-shafe.eu/pt/meet


• A secção CONHEÇA AS PERSONAS [1] da Plataforma e-Learning dá-lhe a oportunidade de conhecer diferentes personagens

virtuais. Estas pessoas fictícias têm sempre limitações reais e problemas do quotidiano e os módulos podem facultar exemplos de

possíveis soluções.

• Se mover o cursor do rato sobre o item do menu, poderá ver a lista das diferentes personagens [2] e ter a possibilidade de as

conhecer, ao clicar no seu nome.

• Vamos a um caso concreto e conhecer a MARIA [3]!

A secção CONHEÇA AS PERSONAS
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A secção CONHEÇA AS PERSONAS

Aqui pode consultar a página do perfil da 
MARIA.

• Encontrará sempre, no início, um fundo
central com a informação das personagens
[1]. Aqui pode saber mais sobre a sua
situação pessoal, os seus problemas ou
dificuldades do dia-a-dia.

• Em baixo, em COMO É QUE PODERIA
AJUDAR A MARIA A MELHORAR O SEU
ESTILO DE VIDA?[2], irá encontrar uma lista
das informações necessárias para melhorar
a sua situação. Por um lado, poderá ver o
que é importante para a Maria e, por outro
lado, que obstáculos ela enfrenta no seu
dia-a-dia. Esta informação será por vezes
referida nos módulos.

Vamos agora percorrer [3] mais adiante na
página!
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A secção CONHEÇA AS PERSONAS

4

• Quando percorre com a barra de
deslocamento [1] para baixo, irá encontrar o
título: SELECIONE UM DOS SEGUINTES
MÓDULOS! [2]. Aqui pode ver alguns
exemplos das dificuldades que a respetiva
personagem enfrenta no dia-a-dia.

• Para cada tópico [3], a Plataforma e-Learning
propõe um conjunto de módulos de
formação que se relacionam. Desta forma,
pode sempre adaptar o seu percurso de
aprendizagem e, ao mesmo tempo,
experimentar abordagens realistas para a
resolução de problemas.

• Ao clicar nos módulos de formação, no
exemplo VIDA SAUDÁVEL 02 [4], será
diretamente redirecionado para o respetivo
módulo.

Experimente e aprenda a lidar com os diferentes
obstáculos que as personagens enfrentam na sua
vida no dia-a-dia!

Vamos agora conhecer a secção MÓDULOS DE
FORMAÇÃO!
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A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO
Os principais componentes da Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE são os módulos de formação que são

concebidos para apoiar a implementação de ambientes das áreas DIGITAL, VIDA SAUDÁVEL e AMBIENTES ou

desenvolver o EMPREENDEDORISMO na área SHAFE. Todos os módulos podem ser encontrados na secção

MÓDULOS DE FORMAÇÃO [1]. Vamos agora aprender a utilizá-los!

https://hands-on-shafe.eu/pt/saber-mais

1
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A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO

• A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO [1] da Plataforma e-Learning oferece-lhe acesso a todos os módulos de formação Hands-
on SHAFE e dá-lhe a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos.

• Se mover o cursor do rato sobre o item do menu, poderá ver a lista das áreas de aprendizagem disponíveis [2].

• Para selecionar basta clicar num, por exemplo DIGITAL [3] e a Plataforma e-Learning irá automaticamente apresentar-lhe os
módulos de formação dessa área em concreto.

• Vamos aprofundar um exemplo e aprender mais sobre ambientes DIGITAIS e o uso da tecnologia!

2
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A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO

Aqui pode consultar a página da área de aprendizagem
DIGITAL. Independentemente da área que escolher, a
estrutura permanece a mesma.

• Verá logo de início uma breve introdução da área de
aprendizagem [1] e o conhecimento que pode adquirir.

• Em baixo, MÓDULOS [2], vai encontrar todos os
módulos de formação disponíveis da respetiva área.

• Para cada um dos módulos, a Plataforma e-Learning
apresenta o título e uma descrição dos conteúdos do
módulo [3].

• Depois da descrição, existe um botão de seleção, como
no exemplo DIGITAL 01 [4], que irá direcioná-lo(a) para
o módulo de formação.

Clique no módulo para saber como funciona!
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A secção MÓDULOS DE FORMAÇÃO

Aqui pode consultar a página com o conteúdo do
módulo DIGITAL 01: Tecnologia móvel.

• O grande ecrã [1] mostra-lhe os diapositivos com
o conteúdo de aprendizagem num formato
online, incluindo questionários interativos.

• Para iniciar a formação, selecione o botão Iniciar
> [2].

• Na parte inferior do ecrã pode encontrar uma
barra [3], , que irá ajudar a navegar através do
conteúdo do módulo. Aí vai encontrar opções de
botões para ir para o diapositivo SEGUINTE > [4]
e < ANTERIOR [5], e ainda para alterar para o
modo ecrã inteiro [6].

• Em baixo, tem a opção de descarregar o módulo
de formação em formato PDF [7] para que
também possa imprimi-lo, ou aceder e utilizar
em outro contexto.

No diapositivo seguinte, pode ter uma visão geral
de todos os módulos de formação Hands-on
SHAFE.

Escolha o seu favorito e experimente-o!
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DIGITAL 01: 
Tecnologia móvel

DIGITAL 02: 
Fazer e receber chamadas 

num smartphone

DIGITAL 03: 
Como comunicar por texto 

num smartphone

DIGITAL 04: 
Segurança móvel pessoal

DIGITAL 05: 
Calendários, Alarmes e 

Mapas

DIGITAL 06: 
Tecnologia wearable (de 

vestir)

DIGITAL 07: 
Introdução às Fechaduras 
de Segurança Doméstica

DIGITAL 08: 
Introdução às tomadas 

inteligentes controladas à 
distância

VIDA SAUDÁVEL 01: 
Conceitos sobre saúde e 

bem-estar

VIDA SAUDÁVEL 02: 
Estilos de vida saudáveis e 

terapias

VIDA SAUDÁVEL 03: 
Doenças Crónicas

VIDA SAUDÁVEL 04: 
Deficiência física e sensorial

VIDA SAUDÁVEL 05: 
Comprometimento 

Cognitivo e Demência

AMBIENTES 01: 
Introdução

AMBIENTES 02: 
Casa amiga de todas as 

idades

AMBIENTES 03: 
Casa Amiga da Demência

AMBIENTES 04: 
Serviços amigos de todas as 

idades

AMBIENTES 05: 
Sustentabilidade entre a 
Natureza e a influência 

humana

AMBIENTES 06: 
Mobilidade dentro de casa

AMBIENTES 07: 
Mobilidade fora de casa

EMPREENDEDORISMO 01: 
As fases de criação de um 

negócio

EMPREENDEDORISMO 02: 
A Coerência entre a Pessoa 

e o Negócio

EMPREENDEDORISMO 03: 
Clarificar uma ideia de 

negócio

EMPREENDEDORISMO 04: 
Estudo de mercado

EMPREENDEDORISMO 05: 
Modelo e estratégia de 

negócio

EMPREENDEDORISMO 06: 
Projeções financeiras

EMPREENDEDORISMO 07: 
Plano de negócios

GERAL 01: 
Eu e a SHAFE. Introdução 

ao conceito SHAFE 
Ambientes Saudáveis, 

Inteligentes e Amigáveis 
para todas as idades

GERAL 02: 
Técnicas de apresentação 

e comunicação

A secção “MÓDULOS 
DE FORMAÇÃO”

Nesta secção pode ter 
uma visão geral de todas 
as áreas e módulos de 
formação.

Clique no tema que mais lhe agrada e comece a sua formação. Fique a conhecer 
os certificados Hands-on SHAFE nos próximos diapositivos!

https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_04_ept
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_08_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_general_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_general_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/empreendedorismo
https://hands-on-shafe.eu/en/general
https://hands-on-shafe.eu/pt/digital
https://hands-on-shafe.eu/pt/vida-saudavel
https://hands-on-shafe.eu/pt/ambientes
https://hands-on-shafe.eu/pt/empreendedorismo
https://hands-on-shafe.eu/pt/em-geral


A secção CERTIFICADOS
De modo a incentivar a utilização e a conclusão dos vários módulos de formação Hands-on SHAFE, pode 

testar os diferentes níveis do seu conhecimento na secção Certificados [1]. Saiba como obter o seu 

certificado nos seguintes diapositivos!

https://hands-on-shafe.eu/pt/certificate

1
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A secção CERTIFICADOS

Aqui pode consultar os CERTIFICADOS.

No início da página CERTIFICADOS [1] encontrará uma breve
introdução sobre as diferentes opções que tem para gerar um
certificado:

• Enquanto formando(a) [2], que quer testar os seus níveis
de conhecimento.

• Ou enquanto formador(a)/facilitador(a) [3] que pretende
fornecer certificados aos participantes de determinada
atividade/formação.

• No caso de utilizar Hands-on SHAFE por conta própria,
poderá sempre escolher a opção Certificado de
formando(a) [4] ou clique na imagem [5], pois com esta
opção pode testar os seus conhecimentos.

Vamos agora analisar as possíveis opções de certificação que
estão disponíveis para um formando. Ao clicar no Certificado
de formando(a), será redirecionado para a secção
correspondente da página CERTIFICADOS, mais abaixo.

1
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A secção CERTIFICADOS

Aqui pode ver a secção do CERTIFICADO DE
FORMANDO(A) da página dos CERTIFICADOS:

• No início da secção CERTIFICADO DE FORMANDO(A)
[1], irá encontrar uma breve introdução e explicação
sobre o processo e os diferentes perfis disponíveis de
certificados de formandos Hands-on SHAFE.

• Primeiro, ESCOLHA O SEU PERFIL E NÍVEL DE
CERTIFICAÇÃO [2]. Existem 3 perfis de formandos
disponíveis, que representam diferentes níveis de
certificação. Depois de clicar no perfil de formando
pretendido, terá acesso às opções de certificado
correspondentes para esse nível.

• Vejamos agora as possíveis opções de certificados
disponíveis para um Nível Básico [3]!

1
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A secção CERTIFICADOS

Depois de selecionar o seu nível, será redirecionado para a
secção de perfil correspondente mais abaixo na página
CERTIFICADOS:

• Na secção do Nível Básico [1] irá encontrar uma
descrição sobre o tipo de formando(a).

• Neste caso, irá ter acesso a 4 tipos de Certificados ao
Nível Básico Hands-on SHAFE [2], um por cada área:
DIGITAL, VIDA SAUDÁVEL, AMBIENTES e
EMPREENDEDORISMO.

• Pode então escolher o certificado da área SHAFE que
pretende, por exemplo BÁSICO DIGITAL [3], para iniciar
o processo de certificação básica.

Após completar com sucesso o questionário, ser-lhe-á
atribuído o seu Certificado Hands-on SHAFE para o perfil e
área escolhidos. Siga as etapas indicadas no final do
processo e no website para o descarregar e guardá-lo para
os seus registos!

Continue a aprender sobre as outras áreas SHAFE e tente
obter todos os outros certificados. Também está
convidado(a) a continuar a aprender sobre as outras
secções da Plataforma e-Learning nos próximos capítulos
deste tutorial.

Plataforma e-Learning Guia Prático
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A secção NOTÍCIAS E EVENTOS
A secção NOTÍCIAS E EVENTOS [1] irá mantê-lo(a) atualizado(a) com as últimas notícias (em inglês) sobre o 

Hands-on SHAFE.

https://hands-on-shafe.eu/pt/news-and-events

1
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A secção NOTÍCIAS E EVENTOS

• Nesta página pode ver um conjunto de
publicações de notícias [1] selecionadas.

• Ao clicar em LER MAIS [2] ou na imagem da
publicação [3] terá mais informações.

• Ao clicar num mês concreto da lista ordenada
POR DATA [4] no canto superior direito, terá
uma seleção de publicações desse mês em
concreto.

Vamos agora ver uma das publicações!

Aqui pode consultar a página com as NOTÍCIAS E 
EVENTOS:

1
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A secção NOTÍCIAS E EVENTOS

Aqui pode ver uma publicação em concreto.

• Por baixo do título e da data de publicação da
publicação [1] encontra o artigo completo.

• No lado direito encontra também uma área
chamada ÚLTIMAS NOTÍCIAS [2] que mostra as
últimas publicações por ordem cronológica.

Vejamos agora a última secção da Plataforma e-
Learning, a secção dos CONTACTOS!

1

2
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A secção CONTACTOS
A última secção da Plataforma e-Learning é a secção CONTACTOS [1]. Aqui pode entrar em contacto com

os autores da Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE e ter a possibilidade de se tornar num parceiro do

projeto.

https://hands-on-shafe.eu/pt/contactos

1
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A secção CONTACTOS

• No lado esquerdo da página, tem a oportunidade de estabelecer CONTACTOS! [1] com os parceiros do Hands-on SHAFE.

• No lado direito da página, pode enviar um comentário [2], após fornecer o seu nome e endereço de e-mail e clicar em SUBMETER
[3].

1
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Resumo dos materiais e ferramentas de aprendizagem disponíveis

Na secção final do tutorial, tem um resumo geral de todos os módulos de formação disponíveis e

relatórios que foram criados pelo Hands-on SHAFE. Para além disso, ainda encontra uma explicação sobre

a ferramenta Acessibilidade no website, que pode ajudar a facilitar a navegação!
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DIGITAL 01: 
Tecnologia móvel

DIGITAL 02: 
Fazer e receber chamadas 

num smartphone

DIGITAL 03: 
Como comunicar por texto 

num smartphone

DIGITAL 04: 
Segurança móvel pessoal

DIGITAL 05: 
Calendários, Alarmes e 

Mapas

DIGITAL 06: 
Tecnologia wearable (de 

vestir)

DIGITAL 07: 
Introdução às Fechaduras 
de Segurança Doméstica

DIGITAL 08: 
Introdução às tomadas 

inteligentes controladas à 
distância

VIDA SAUDÁVEL 01: 
Conceitos sobre saúde e 

bem-estar

VIDA SAUDÁVEL 02: 
Estilos de vida saudáveis e 

terapias

VIDA SAUDÁVEL 03: 
Doenças Crónicas

VIDA SAUDÁVEL 04: 
Deficiência física e sensorial

VIDA SAUDÁVEL 05: 
Comprometimento 

Cognitivo e Demência

AMBIENTES 01: 
Introdução

AMBIENTES 02: 
Casa amiga de todas as 

idades

AMBIENTES 03: 
Casa Amiga da Demência

AMBIENTES 04: 
Serviços amigos de todas as 

idades

AMBIENTES 05: 
Sustentabilidade entre a 
Natureza e a influência 

humana

AMBIENTES 06: 
Mobilidade dentro de casa

AMBIENTES 07: 
Mobilidade fora de casa

EMPREENDEDORISMO 01: 
As fases de criação de um 

negócio

EMPREENDEDORISMO 02: 
A Coerência entre a Pessoa 

e o Negócio

EMPREENDEDORISMO 03: 
Clarificar uma ideia de 

negócio

EMPREENDEDORISMO 04: 
Estudo de mercado

EMPREENDEDORISMO 05: 
Modelo e estratégia de 

negócio

EMPREENDEDORISMO 06: 
Projeções financeiras

EMPREENDEDORISMO 07: 
Plano de negócios

GERAL 01: 
Eu e a SHAFE. Introdução 

ao conceito SHAFE 
Ambientes Saudáveis, 

Inteligentes e Amigáveis 
para todas as idades

GERAL 02: 
Técnicas de apresentação 

e comunicação

A secção “MÓDULOS 
DE FORMAÇÃO”

Nesta secção pode ter 
uma visão geral de todas 
as áreas e módulos de 
formação.

Clique no tema que mais lhe agrada e comece a sua formação!

https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_04_ept
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_smart_08_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_healthy_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_built_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_03_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_04_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_05_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_06_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_business_07_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_general_01_pt
https://hands-on-shafe.eu/pt/unit/HoS_TU_general_02_pt
https://hands-on-shafe.eu/en/business
https://hands-on-shafe.eu/en/general
https://hands-on-shafe.eu/pt/digital
https://hands-on-shafe.eu/pt/vida-saudavel
https://hands-on-shafe.eu/pt/ambientes
https://hands-on-shafe.eu/pt/empreendedorismo
https://hands-on-shafe.eu/pt/em-geral


De seguida encontra um resumo dos resultados do projeto Hands-on SHAFE. Clique no botão amarelo para aceder aos documentos!

Resumo dos materiais e ferramentas de aprendizagem disponíveis

A primeira fase do projeto incluiu uma pesquisa de como incluir pessoas com menor qualificação e os seus pontos de interesse
para a formação. Por exemplo, concentrando-se em frases curtas, ilustrações, ou questionários interativos. Pode também ler
mais sobre os resultados desta pesquisa no “Relatório Síntese Europeu sobre a SHAFE (2020) (em inglês)”

Relatório Síntese Europeu Sobre SHAFE

Relatório Síntese Europeu sobre a SHAFE (2020) (em inglês)

Para destacar os diferentes serviços existentes e apoiar implementação de Ambientes Saudáveis, Inteligentes e Amigáveis e
reuni-los a nível europeu, o projeto Hands-on SHAFE reuniu serviços de todos os países num compêndio. O objetivo é fornecer
uma visão geral de tais boas práticas. Cada uma das práticas é descrita em detalhe num quadro indicando em que área do
Hands-on SHAFE e em que país a boa prática é aplicada.

Compêndio Europeu de boas práticas SHAFE

Compêndio Europeu de Boas Práticas SHAFE (2020) (em inglês)

O Manual Hands-on SHAFE foi desenvolvido como um guia sobre o projeto Hands-on SHAFE. O manual, tem toda a estrutura e
informação de base sobre o projeto e informação mais detalhada sobre os diferentes resultados. Além disso, irá aprender
como se tornar Parceiro Associado, para também poder traduzir os materiais de aprendizagem desenvolvidos em outros
idiomas ou para trabalhar em rede com outros utilizadores ou facilitadores.

O Manual Hands-on SHAFE 

Manual Hands-on SHAFE para stakeholders e parceiros (2022)

Plataforma e-Learning Guia Prático

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_european_synthesis_report_final_v01.03.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/Hands-on_SHAFE_Manual_PT.pdf
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Resumo dos materiais e ferramentas de aprendizagem disponíveisPlataforma e-Learning Guia Prático

A plataforma e-Learning Hands-on SHAFE oferece um conjunto 

de funcionalidades que pode definir através da sua ferramenta 

de           Acessibilidade [1], disponível na parte inferior 

esquerda do ecrã. 

Pode mover este ícone para uma posição diferente, ao clicar 

primeiro no ícone       [2] e depois ao movê-lo para a posição 

desejada.

Se clicar na ferramenta          Acessibilidade [1] com o botão esquerdo do rato irá 

ver todas as opções disponíveis de Acessibilidade [3]. Antes de explorar o que 

melhor se adapta às suas preferências, pode selecionar a língua que pretende. A 

língua predefinida é o Inglês (britânico) [4]. Ao selecionar as suas opções de 

acessibilidade, estas serão marcadas com um      e uma linha de moldura azul, no 

exemplo o Ampliador de Texto [5]. A visualização da plataforma de e-Learning será 

alterada em conformidade com as opções selecionadas. Se quiser alterar as suas 

seleções, pode sempre Desligar [6] todas as opções de acessibilidade selecionadas, 

para voltar ao estado inicial. Uma vez terminada a seleção das suas opções, clique 

no X [7] no canto superior esquerdo, para fechar a ferramenta e voltar à plataforma 

e-Learning Hands-on SHAFE.

1
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Resumo das competências adquiridas

Sabe que os módulos de formação estão disponíveis,
como aceder, testar o nível de conhecimentos
adquiridos e obter o certificado correspondente.

Sabe como navegar através das diferentes secções
da Plataforma e-Learning Hands-on SHAFE e quais
os conteúdos disponíveis.

Sabe como aceder à Plataforma e-Learning
Hands-on SHAFE, no seu idioma, através de um
dispositivo com acesso à Internet.

Parabéns! Concluiu este tutorial com sucesso e está pronto(a) 

para iniciar o seu percurso de aprendizagem Hands-on SHAFE!

Tutorial concluído!

1

2
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Plataforma e-Learning Guia Prático



Reiniciar

Agora pode repetir o tutorial ou iniciar o seu processo de 

aprendizagem Hands-on SHAFE na Plataforma e-Learning,

para apoiar o desenvolvimento e implementação de 

Ambientes Saudáveis, Inteligentes e Amigáveis!

O que vem a seguir?

Plataforma e-Learning
Hands-on SHAFE

Plataforma e-Learning Guia Prático

https://hands-on-shafe.eu/pt
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