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Advanced Digital Skills (DIGITAL-2022-SKILLS-03)  

 

Objetivos do projeto:  

O objetivo primário da ação é aumentar e melhorar a oferta de programas de educação e 
o número de estudantes especializados em áreas-chave de capacidade. A oferta será 
alargada em termos de distribuição geográfica (incluindo regiões ultraperiféricas e 
outras regiões desfavorecidas), número de oportunidades e relevância de acordo com os 
últimos desenvolvimentos tecnológicos. As ações visam também apoiar mais cursos 
interdisciplinares que possam garantir aos profissionais competências digitais avançadas 
relevantes e aumentar a diversidade entre estudantes e futuros peritos digitais (por 
exemplo, competências de análise de dados para profissionais de diferentes setores). 

A ação irá ainda apoiar a cooperação entre instituições de ensino superior e o setor 
privado, juntamente com centros de investigação e excelência em tecnologias digitais, 
incluindo os financiados nas outras ações do programa. O objetivo é encorajar as 
organizações a trabalhar em conjunto e desenvolver ecossistemas de excelência capazes 
de formar, atrair e reter os melhores talentos digitais, inclusive contribuindo para colmatar 
o fosso entre géneros nestes domínios (de acordo com o último relatório ESTAT as 
mulheres representam apenas 18,5 % dos especialistas em TIC na UE). Esta ação irá 
contribuir para a implementação do Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027. 

 

 

Prazos: 

Data de início de candidaturas: 29 de Setembro de 2022 

Data de fim de candidaturas: 24 de Janeiro de 2023 (17:00h Brussels time). 

 

 

Orçamento: 

56 000 000€ 

 

 

Condições de Admissão: 

Para serem elegíveis, os requerentes (beneficiários e entidades afiliadas) devem:  

− Ser entidades legais (organismos públicos ou privados)  

− Estados-Membros da UE (incluindo países e territórios ultramarinos (PTU)) 
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Resultados esperados: 

Atualmente, todos os Estados-Membros enfrentam escassez de especialistas digitais e 
faltam oportunidades de formação em áreas digitais na UE, em comparação com outros 
países. Cursos especializados, como cursos de mestrado em domínios como a 
Inteligência Artificial, não estão uniformemente disponíveis em todos os Estados-
Membros, mas sim concentrados em algumas regiões. 

A ação contribuirá para o alargamento da oferta educativa em toda a Europa, 
aumentando o número de cursos, concebidos conjuntamente por universidades de 
diferentes Estados-Membros e países associados, juntamente com centros de 
excelência e empresas ativas no domínio. O impacto será duplo: um aumento da oferta 
de cursos em toda a UE e o desenvolvimento de ecossistemas digitais dinâmicos onde a 
excelência académica, a investigação e as indústrias inovadoras trabalham em conjunto 
para atrair e reter os melhores talentos a nível mundial. 

 

Templates/Layouts: 

As propostas devem ser completas e conter todas as informações solicitadas e todos os 
anexos e documentos comprovativos necessários:   

− Formulário de candidatura Parte A — contém informações administrativas sobre os 
participantes (futuro coordenador, beneficiários e entidades afiliadas) e o orçamento 
resumido para o projeto (a preencher diretamente online)  

− Formulário de aplicação Parte B — contém a descrição técnica do projeto (a ser 
descarregado do Sistema de Submissão do Portal e depois preenchido e submetido)  

Anexos obrigatórios e documentos comprovativos: 

− Lista de projetos anteriores 

 

 

Link: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-
specialised-
edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;stat
usCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null
;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProsp
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ect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=
null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fals
e;topicListKey=topicSearchTablePageState  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-
call/2022/call-fiche_digital-2022-skills-03-specialised-edu_en.pdf  


