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Utilizando o novo portal do ForAge

Significado do portal
O portal do ForAge foi criado para ser o principal
meio de comunicação e de disseminação do
projeto. Também facilita o armazenamento e
distribuição de materiais do projeto e a
comunicação entre os parceiros. O principal
objetivo do portal é permitir a comunicação
interativa com diferentes grupos-alvo no campo da
aprendizagem na vida mais tardia. Para tal, o portal
divide-se em duas partes independentes. A primeira
centra-se nas tarefas-chave, que surgem a partir do
funcionamento e atividades do projeto. A segunda
parte é o banco de dados que foi desenhado para
ser sustentável e continuar após o fim do período
de financiamento do projeto.
O que pode encontrar no portal do ForAge
O portal ForAge oferece a todos os interessados
informações estruturadas sobre os atuais níveis de
conhecimento e compreensão sobre os problemas
e soluções da aprendizagem em idade mais tardia.
O ForAge é um projeto para todos. Todos podem
encontrar as informações de que necessitam e
todos podem beneficiar com isso. O portal ForAge
foi criado para recolher dados valiosos e variados,
muitas vezes fragmentados, e para fornecer um
meio para que o público os encontre e use. O portal
também visa sensibilizar as pessoas para o valor da
aprendizagem na vida mais tardia e para ajudar a

aumentar a autoconfiança das mais idosas para
tomar parte na aprendizagem.
Grupos-alvo
Os principais grupos-alvo incluem os idosos e os
aprendentes
mais
idosos,
voluntários
e
organizações, professores, gestores e planeadores
de educação de adultos, investigadores, sindicatos
e funcionários públicos, políticos e decisores
políticos. Os diferentes grupos-alvo têm a sua
própria cor de codificação no banco de dados para
tornar a procura de informação mais simples.
Banco de dados
A parte mais significativa do portal é o banco de
dados. Inclui dados selecionados e estruturados de
fontes variadas, como documentos de política,
materiais de investigação, contribuições em
conferências, publicações especiais, links úteis,
boletins informativos de outros projetos e muita
outra informação. Espera-se que esta seção seja
funcional e viável depois do fim do projeto ForAge.
Serviços
Um cuidado especial foi dado ao design dos
instrumentos de comunicação dentro do portal
ForAge. Um recurso é o fórum de discussão do
ForAge que se destina a promover a comunicação
entre todos os potenciais utilizadores. O fórum é
gerido por membros de todos os países parceiros.
Outra dimensão é o motor de busca para a
recuperação de dados dentro e fora do site. O
portal também foi concebido para auxiliar a gestão
do projeto. Na área dos membros, existe meios
para a estruturação e armazenamento de dados do
projeto, documentos e atualizações. Esta área
facilita a recolha e distribuição de informações
entre os diferentes parceiros do projeto.
Variações nacionais e flexibilidade
O projeto ForAge é multilingue. O portal existe nas
variadas línguas dos parceiros. O portal também
permite a customização de títulos e de conteúdos
por cada um dos parceiros.
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