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 Manuel Rocha 
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Coimbra, 10 de fevereiro de 2015 
 

Claro que há-de haver quem diga que antigamente é que era bom – um livro só para 

cada classe e, mesmo assim, era ver a petizada toda com os rios e respetivos afluentes 

na ponta da língua, a tabuada em estado de prontidão e o mapa das linhas férreas a 

desenhar a geografia de um país que não saía do lugar sabido de cima a baixo. 

E, certamente, haverá quem diga que não há tempos como os de agora – os rios daqui 

até ao Japão a desaguar no ecrã, a teoria da relatividade explicada a totós nos canais 

do Youtube, as linhas de todos os comboios, do pocotó dos Andes ao monocarril de 

Xangai, na prontidão de uma série de cliques. 

Se dei estes exemplos, tão contraditórios, mesmo que poucos anos separem as 

respetivas convicções, é por suspeitar que a noção de segurança depende diretamente 

da forma como percebemos o mundo e os contextos que, nele, nos é dado viver. 

Sentir-se-á naturalmente mais seguro aquele que, embarcado em Coimbra-B, tenha 

por horizonte Braga, no extremo da linha do Norte, do que aqueloutro a quem calhe, 

com partida no mesmíssimo Choupal, Vladivostok na ponta de lá do Transiberiano. É 

tudo um problema de escala, como agora se usa dizer, e não o resultado da marcha do 

calendário que, como é sabido, está calhado para seguir em frente. 

Os tempos e respetiva sucessão de acontecimentos – aquilo a que chamamos História 

– são afinal o modo como nos organizamos e encaminhamos em sociedade, numa vida 

de crescentes solicitações e, por isso, todos os dias mais assustada com a dimensão do 

desconhecido. Ora, é sabido que o desconhecido tem o rosto da insegurança, e essa é 

a inquietação por que nos juntamos aqui. 

Celebramos hoje a segurança num tempo civilizacional que é o da materialização da 

máquina do tempo em que, no breve espaço de meio século, viajámos, literalmente, 

da lousa para o tablet. A realidade é que aqui mesmo, no recreio desta escola, há mais 

tecnologia de comunicação instalada nos bolsos dos adolescentes que ali passam do 

que na maquinaria que equipava as primeiras estações orbitais. E tudo isto, somado à 

improvável banalidade de, havendo insónia no outro lado do planeta, estar um 

português na Nova Zelândia a dar uma espreitadela para dentro deste auditório 

inteirando-se - por magia do streaming, outra modernice mais - do que aqui se dirá. 



Eu nasci há 52 anos, num tempo sem avatares nem vírus que não fossem os da 

microbiologia. Nesse tempo desta Coimbra pequena a segurança era tarefa da 

vizinhança, porque havia sempre alguém por perto nos meus momentos todos de 

conhecer o mundo. Da malvadez, que a havia, chegavam notícias de longe, dos bairros 

de mal viver e das cidades grandes onde havia muito quem se visse em solidão, mesmo 

que estivesse cercado de gente por todos os lados – curiosamente, como hoje nas 

redes sociais da internet. Vivíamos com os avisos dos pais, uma espécie de manual de 

sobrevivência à prova de desconhecidos eventualmente maus, mas os perigos maiores 

eram o de cair de uma árvore da nossa rua, o de ser atropelado a caminho da escola e 

o de aceitar um alucinogénio disfarçado de rebuçado. 

O nosso tempo complexo exige-nos mais vigilância, mas exige-nos, também, que 

tomemos conta de um espaço, primeiro virtual, depois real, que ultrapassa todos os 

territórios da nossa perceção – um espaço em que circulam pessoas e, mais do que em 

qualquer tempo da História da Humanidade, mercadorias, imagens, convicções, 

sonhos, desilusões, anseios, verdades e mentiras em que não se revelam rostos. 

Havemos de inventar filtros, polícias virtuais e todos os barramentos que julguemos 

capazes de proteger os nossos jovens de inimigos cujos gestos seremos sempre 

incapazes de prever, mas a tarefa é hercúlea – tal como outrora junto às muralhas de 

Tróia, um agressor de esbeltas formas estará, agora mesmo, a inventar a melhor forma 

de se instalar nas vontades dos desatentos. 

Sabemos hoje que a internet tanto pode ser uma janela para o mundo como um beco 

sem saída. Há poucos dias, uma jovem aluna do Conservatório executava uma obra 

criada em memória das vítimas do Holocausto desconhecendo por absoluto o que 

quer que isso fosse. E, no entanto, à porta da escola está, desde há dias, afixada a 

fachada de Auschwitz, desenhada pelos alunos de Artes, a lembrar a ignomínia. É 

sabido que os olhos só conseguem ver aquilo de que a inteligência precisa – às vezes 

muito, às vezes pouco, às vezes nada – havendo muito quem passe pelo mundo sem 

que o mundo passe por si. Valha-nos a civilização e uma das suas mais fantásticas 

invenções: a internet. Nestes dias, para uma jovem instrumentista de Coimbra, por 

sugestão da sua professora, a conhecida www foi a ágil ferramenta da descoberta de 

um lugar da História que é preciso conhecer, para evitar repetir. Haveria descoberta se 

não houvesse Escola pronta a insistir para além de toda a indiferença? Talvez não. 

Faz sentido, por isso, que seja na Escola que se debata, hoje, a segurança na internet. 

Porque a Escola é, desde sempre, o lugar de procurar caminhos, desde o tempo em 

que se quer ser polícia, bombeiro, super-herói e jogador de futebol até ao tempo em 

que se seja aquilo que se conseguir ser. Porque (também) a Escola é o lugar que 

confere significados ao que existe e é real, seja o Holocausto ou a Felicidade em 

pessoa. Porque (também) a Escola consegue transformar a internet-beco sem saída em 

internet-via de conhecimentos, sugerindo sítios, estimulando a curiosidade pelo que 



acrescenta saber. Porque (também) a Escola consegue educar a autonomia dos jovens 

olhares para a desmontagem do que, sedutor que se apresente, possa resultar em 

sofrimento. 

Num tempo em que os interesses comerciais investem fortunas na elaboração e 

imposição dos valores por que se rege o desempenho social do chamado “grande 

público” – seja através de indigentes Casas dos Segredos, do bombardeamento 

continuado de um enlatado musical, de campanhas publicitárias de convencimento 

sobre a melhor forma de ser “alguém”, de jogos de guerra em que a simulação do 

assassinato em massa é o estímulo do vencedor – a internet é “apenas” um lugar mais, 

mesmo que particularmente poderoso, a precisar de ser abordado pelo avesso da 

proibição. A segurança na internet passará, certamente, pela subtração de conteúdos 

nocivos e limitação das vias de acesso; mas passará sobretudo pela adoção de políticas 

que favoreçam a oferta de uma educação para a diversidade. Por isso é que a 

segurança na internet precisa da língua portuguesa e de outros idiomas de dizer e 

entender além-fronteiras; e de filosofia para o entendimento do sentido da vida; e de 

história para a compreensão do caminho, até hoje e rumo a amanhã; e das artes para 

exercitar as formas e as emoções que não cabem no que é comensurável; e da 

matemática, da física, da biologia e demais ciências com que vamos tratando por tu os 

elementos. 

A segurança na internet é o assunto, a preocupação, que aqui nos trouxe e daqui nos 

vai despedir – legisladores, pais, promotores de conteúdos, autoridades policiais, 

professores – cada qual com seu encargo, conscientes de que a ameaça é real, mesmo 

que chegue sob a forma de (aparentemente) inofensivos zeros e uns. Trabalhemos, 

pois, com os nossos jovens para que se perceba o rosto do invasor e se lhe derrote o 

gesto a golpes de esclarecimento.  

A tarefa é complexa, mesmo que pareça elementar. Trata-se de um inimigo capaz de 

derrubar vidas inteiras, metódico e insistente, mas que – menos mal! – sucumbe à 

recusa sistemática da entrada no ecrã. 
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Centro Internet Segura 

• Atua em Portugal desde 2007; 

• Trata-se de um serviço público; 

• Ministério da Educação e da Ciência; 

Missão: Desenvolver uma cultura de uso 
consciente da Internet, capacitando os cidadãos 
para a tomada de decisões informadas e 
contribuir para o combate às condutas e aos 
conteúdos maliciosos ou ilegais disponíveis online. 



Consórcio Centro Internet Segura 

• Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(coordenação) 

• Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Direção Geral de Educação 

• Microsoft Portugal 



Ações realizadas pelo CIS em 2014 

• Atualização e dinamização da Presença Web do projeto  

• Participação na Comunidade Online Habbo Hotel – Info Bus 

• Cooperação com a Associação Juvenil BueFixe  

• Colaboração com a Escola de Produção e Imagem da ETIC  

• Cooperação com a Comunidade de Pais - Barrigas de Amor  

• Formação de Técnicos da CPCJ da Amadora 

• Cooperação com a DECO no programa de Conferências Nacionais Nettalks 

• Cooperação na Revista LxKids  

• Passatempo Facebook com a comunidade Barrigas de Amor  

• Participação na Futurália e Qualifica 

• Participação no evento ‘Lisboa Games Week’ 

• Participação no Encontro de Dinamizadores da revista Fórum Estudante 

• Distribuição dos Cartazes Internet Segura e Linha Alerta 



Recursos atualizados em 2014 





Acção Comemorativa do  
Dia da Internet Mais Segura 

• Alargamento do Convite para a participação na 
iniciativa do Dia da Internet mais segura aos 
Membros da Rede TIC e Sociedade e Rede 
Solidária 

 

• Lançamento da  

     aplicação do CIS 

     (IOS/ Android) 

 

 



Novos Recusos 2015 







Ações perspetivadas para 2015 

• Cooperação com a Polícia Judiciária  

• Cooperação com a Direção Geral do Consumidor 

• Cooperação com Museu das Comunicações da FPC  

• Participação na Comunidade Online Habbo Hotel – Info 
Bus; 

• Desenvolvimento de Ações de Formação dos técnicos 
das CPCJ 

• Cooperação com a DECO no programa de Conferências 
Nacionais Nettalks; 

• Participação na Campanha 7 dias com os Media  

 

 

 



Dia Internet Mais Segura 2014 - 2015 

2014 2015 

Total de Horas de Ações  670 1.280 

Total de Materiais Expedidos 64.600 100.400 

População  Abrangida 60.000 85.000 



33% 

1% 3% 

16% 
11% 

16% 

9% 

2% 
3% 

4% 
2% 

Comunidade Local 

Crianças e Jovens fora do Sistema de 
Ensino  

Crianças em Idade Pré-Escolar  

1º Ciclo  

2º Ciclo  

3º Ciclo  

Ensino Secundário  

Ensino Superior  

Comunidade Sénior  

Pais e Encarregados de Educação 

Professores, Educadores e Técnicos de 
Intervenção Social 

Dia Internet Mais Segura 2015 
(População Abrangida) 
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Linha Alerta: https://linhaalerta.internetsegura.pt/ 

https://linhaalerta.internetsegura.pt/


Linha Ajuda: http://www.internetsegura.pt/linha-

ajuda  

http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda
http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda
http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda
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A consciência do risco 

• O que é que os jovens fazem online? 

 

 



• Riscos online 

 

– Cyberbullying, invasão da privacidade, assédio 

– Exposição a conteúdos lesivos 

– Predadores  

– Publicação de informação pessoal ou inapropriada 

– Sexting 

A consciência do risco 



A consciência do risco 
 

falar sobre os riscos em todas as idades 

Crianças  

• Netiqueta 

• Visualização de conteúdo 
impróprio 

• Pop-ups/passwords 

• Não confiar nas pessoas que 
conhece online 

Jovens adolescentes 

• Cyberbulling 

• Sexting 

• Publicação de informação 
pessoal / inapropriada 

• Predadores online 



A consciência do risco 

Autor 

• Pirataria informática 

• Pedofilia 

• Falsidade informática 

• Dano relativo a programa 
ou outros dados 
informáticos 

• Sabotagem informática 

• Acesso ilegítimo 

• Interceção ilegítima 

Vítima 

• Difamação, Injúrias, Calúnia 

• Devassa da vida privada 

• Gravações e fotografias 
ilícitas 

• Ameaças  

• Extorsão  

• Coação 

• Burla 

 

 



A consciência do risco 

Consequências 

• Humilhação 

• Vida privada exposta (para 
sempre) 

• Extorsão, Ameaça, Coação 

• Assédio  

• Disciplina escolar 

• Acesso online interdito 

• Envolvimento da Polícia 

• Perda do ano letivo 

• Suicídio 

• Divórcio dos pais 

 

 

 

• Difamação, Injúrias, Calúnia 

• Devassa da vida privada 

• Gravações e fotografias 
ilícitas 

• Ameaças  

• Extorsão  

• Coação 

• Burla 

 

 

Vítima 



A consciência do risco 

Autor 

• Pirataria informática 

• Pedofilia 

• Falsidade informática 

• Dano relativo a programa 
ou outros dados 
informáticos 

• Sabotagem informática 

• Acesso ilegítimo 

• Interceção ilegítima 

Consequências 

• Prisão até 3 anos (artº 8) 

• Prisão de 1 a 5 anos (artº 176) 

• Prisão de 1 a 5 anos (artº 3) 

• Prisão até 3 anos ou 5 ou 10 
anos (artº 4) 

• Prisão até 1 a 5 ou 1 a 10 anos 
(artº 5) 

• Prisão até 3 anos ou 1 a 5 
anos (artº 6) 

• Prisão até 3 anos (artº 7) 

 

 



• Detido suspeito que fingia ser rapariga no Facebook para 
atrair menores 

 

• Facebook conhece-o melhor que a sua família e amigos 

 

• Americanos ligam para a linha de emergência quando o 
Facebook está em baixo 

 

• Há 4,3 mil milhões de pessoas sem acesso à Internet 

 

A consciência do risco 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/interior.aspx?content_id=4386049
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/interior.aspx?content_id=4386049
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/interior.aspx?content_id=4386049
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/interior.aspx?content_id=4341893
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=4368114
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=4258442


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cIdkz9m71aA  

A consciência do risco 

https://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I
https://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I
https://www.youtube.com/watch?v=cIdkz9m71aA
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O serviço Linha Alerta 

 

• Serviço de conteúdos ilegais na Internet 

– Pornografia de Menores 

– Apologia do Racismo/Xenofobia 

– Apologia da Violência/Terrorismo 



Os canais de denúncia 



A Linha Alerta em Rede 

 

• A Linha Alerta é membro, desde 2007, da 
Associação INHOPE, com 48 serviços 
congéneres em 42 países, em 5 continentes 

 



Os conteúdos reportados 

• > 95% dizem respeito a pornografia de  

Menores 

  

 Uma tendência preocupante: 

  Cada vez mais se nota um aumento de 
  conteúdos “self-produced”. 



Os casos 

• Conteúdos produzidos “às escondidas” 

• Conteúdos produzidos com conhecimento, 
mas disponibilizados ao público 

– Conscientemente; 

– Por descuido; 

– Por terceiros (cyberbullying, partilha em “2ª 
mão”) 

• Conteúdos produzidos por redes criminosas 



As soluções 

• Os conteúdos “auto-produzidos”        
resolvem-se através da educação 

– Tem de se começar muito cedo, e cada vez mais 
cedo 

• As redes criminosas têm de ser perseguidas e 
os conteúdos removidos 

– É importantíssimo denunciar – “REPORT IT, DON’T 
INGORE IT” 

 

 



Os obstáculos 

 

• Jovens têm acesso às novas tecnologias cada 
vez mais cedo 

– O que, por princípio, é bom, mas… 

• Os pais e encarregados de educação têm 
pouco tempo e, frequentemente, poucos 
conhecimentos 

• A “DEEP WEB” 
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O Projeto SeguraNet 

SeguraNet é um projeto da responsabilidade da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, da Direção-Geral da 
Educação (DGE). Faz parte integrante do consórcio público-privado Internet Segura em parceria com Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e Microsoft Portugal que, por sua 
vez, decorre no âmbito do programa da Comissão Europeia. Este projeto tem como missão promover a navegação 
segura, crítica e esclarecida da Internet pela comunidade educativa (alunos, professores e encarregados de 
educação) e já conta uma década de trabalho nas Escolas. 

 



Sessões de Sensibilização 

São dinamizadas cerca de 200 sessões de sensibilização por ano cada letivo.  

ERTE – Equipa SeguraNet 

Centros de Competência TIC 

Escolas/Equipas TIC 



Semana SeguraNet 

Iniciativa na qual se convidam as Escolas a dinamizar 
atividades âmbito das comemorações do Dia da 
Internet Mais Segura: 
 página de apoio com recursos e sugestões de 

atividades; 
 registam-se em média 200 escolas, por ano letivo; 
 envolvimento dos Municípios (cerca de 60); 
 enviados materiais/recursos físicos de 

sensibilização (cartazes, Quiz4you SeguraNet, Web 
We Want, entre outros); 

 divulgação das iniciativas promovidas pelas 
Escolas/Municípios, nos canais da DGE (Facebook, 
Twitter, portal SeguraNet, entre outros).  

 Palestras/workshops sobre segurança digital 
dinamizadas pelos professores dos Centros de 
Competência TIC. 
 



Desafios SeguraNet 

Concurso  anual “Desafios SeguraNet”: 
• Desafios dirigidos 2.º e 3.º Ciclos endereçam diversas temáticas da segurança digital 

(proteção de dados, cyberbullying, sexting, comércio eletrónico, os serviços de apoio 
Linha Ajuda e Linha Alerta, pegada digital/reputação online, predadores online,  direitos 
de autor, entre outros); 

• Desafios dirigidos ao 1.º Ciclo são atividades que pressupõem trabalho colaborativo. 
 



Desafios SeguraNet 
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Desafios 2.º/3.º 
Ciclos 

Registo de Escola 

Desafios 1.ºCiclo 

Registo  da turma 

7 - Desafios para 
alunos 

3 - Desafios para pais 

3 - desafios para 
alunos  

 

 Escolas    

 

 

Turmas 

 

Participação das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 

50 000 participantes 

ano civil 



Painel de Jovens 



Painel de Jovens 

Consulta proativa deste grupo-chave: o uso 
responsável e consciente das tecnologias e a 
criação de medidas de sensibilização, que 
respondam diretamente às suas 
necessidades: 
• Painel nacional integra 40 jovens de 

quatro escolas; 
• São realizadas, em média, três reuniões 

presenciais em cada ano letivo; 
• Intervenção dos alunos num espaço 

online; 
• Representação europeia nos encontros 

Safer Internet Forum (pai e aluno) e no 
Summer Camp – Roménia. 
 

 



Integração Curricular 

Integração no currículo nacional das temáticas relacionadas com a utilização 

da tecnologias online - Metas Curriculares referentes à disciplina de 

Tecnologia de Informação e Comunicação no âmbito do 7.º e 8.º anos de 

escolaridade. 

  

São desenvolvidos vários recursos para apoiar alunos e professores na 

disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação nomeadamente: Web 

We Want e o Quiz4you SeguraNet. 

 

 



Tiras BD SeguraNet 



The Web We Want é uma brochura educativa 

destinada a jovens entre os 13 e os 16 anos, 

que apresenta um conjunto de ferramentas 

que educa os adolescentes a saberem 

proteger-se quando estão online.  Este 

recurso, tão necessário a professores, jovens 

e pais, foi criado com a participação ativa de 

adolescentes de toda a Europa e aprovado 

pela Comissão Europeia. 

The Web We Want – um guia 
para jovens 

http://www.seguranet.pt/recurso/web-we-want
http://www.seguranet.pt/recurso/web-we-want
http://www.seguranet.pt/recurso/web-we-want
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Quiz4You SeguraNet 

O Quiz4You SeguraNet é constituído por 52 

cartas com mais de 200 questões sobre 

segurança digital. 

Os professores que pretendam receber um 

Quiz4you deverão preencher um 

formulário online. e o Quiz4You SeguraNet 

em formato digital. 

http://questionarios.dge.mec.pt/index.php/survey/index/sid/164876/
http://questionarios.dge.mec.pt/index.php/survey/index/sid/164876/
http://questionarios.dge.mec.pt/index.php/survey/index/sid/164876/
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
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http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf
http://seguranet.pt/sites/default/files/pictures/quiz4you_seguranet.pdf


Guia para os Pais - Educação e 
os Novos Media 

http://www.seguranet.pt/recurso/guia-para-os-pais-educacao-e-os-novos-media


Disseminação de Boas 
Práticas 

• Disseminação de boas práticas através de artigos de autor que 

são divulgados na página da rede Insafe. 

 

• Utilização dos canais online e das redes sociais (Twitter e 

Facebook, Portal SeguraNet, entre outros da DGE) para a 

disseminação das práticas das Escolas. Divulgação das ações das 

escolas favorecendo o efeito de contágio, por via de boas 

práticas.  

 

• Colaboração estreita com as Secretarias Regionais das Regiões 

Autónomas da Madeira e Açores. 

 
 



Avaliação do Impacto do 
SeguraNet 

• Resultados do estudo Net Children Go Mobile, em Portugal, do projeto de 

investigação EU Kids Online referem opiniões bastante positivas relativamente 

às iniciativas SeguraNet. 

 

• Encontra-se em curso o estudo de avaliação de impacto do projeto SeguraNet, 

da responsabilidade do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 

Universidade de Évora. Este estudo de avaliação, que irá compreender os anos 

2013 e 2014, abrangerá especificamente os seguintes vetores de ação do 

projeto SeguraNet: o portal SeguraNet, as intervenções e atividades dos 

Centros de Competência TIC, a Semana SeguraNet, o Selo de Segurança Digital 

(eSafety Label), o Painel de Jovens e os Desafios SeguraNet. 

 



Viste algo estranho na 
Internet? 
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LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 Objetivos: 

• Proporcionar uma linha de atendimento 
telefónico e online para crianças, jovens, pais, 
professores e comunidade em geral sobre 
questões relacionadas com o uso de 
tecnologias em linha promovendo a adopção 
de práticas seguras de presença e de 
navegação online; 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 

Objetivos: 

• Encorajar os indivíduos a assumir a 
responsabilidade e o controlo pela sua própria 
segurança, enfatizando um comportamento 
responsável e a cidadania digital; 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 

As temáticas da utilização segura da Internet 
abrangem: 

• Conteúdos impróprios 

• Contactos mal-intencionados 

• Comércio, práticas comerciais e publicitárias não-
éticas 

• Comportamentos irresponsáveis ou compulsivos 

• Copyright 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 Canais de contacto: 

 Telefone 
 

 E-mail 
linhaajuda@internetsegura.pt 

 Formulário site 
http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda 

 Chat  

Horário: 

 

Dias úteis 

• 14:00h às 
19:00h 

 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Fraudes comerciais online 

Ciberbuling 

Distúrbios alimentares 

Cibercrime 

Comportamentos aditivos 

Aliciamento 

Conteúdo ilegal - referenciado à Linha Alerta 

Amor/relacionamentos/sexualidade online 

Reputação online 

Conteúdo potencialmente nocivo 

Privacidade - ABUSO 

Privacidade - COMO PROTEGER 

Racismo 

Automutilação 

Sexting 

Assédio sexual 

Suicídio 

Informação técnica 

Contactos não solicitados de estranhos (que não aliciamento) 

Suicídio / Violência 

Chamada de teste / Sessões / SeguraNet 

Fora de âmbito 

Outros 

Nº contactos por tópico - 2014 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 

Faixa Etária - 2014 

  0 – 12 anos 

12 – 18 anos 

Adultos 

Não indicou 

 Sexo do Utilizador - 2014 

Masculino 

Feminino 

Impossível apurar 



LINHA  AJUDA  

Internet Segura 
 

Canal de contacto - 2014 

Formulário do site 

E-mail 

Chat 

Telefone 
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Content of the 
presentation 

• Background – About European Schoolnet 

 

• Background – About eTwinning  

 

• The eSafety Label  

 

 



European Schoolnet (EUN) 

Promoting the use of ICT 
and digital technologies  
in the classroom 

Promoting the European 
 dimension in schools 

Improving the quality of 
education  

Network of 
30 Ministries 

of Education in Europe 

Three areas of interest: 
 services to schools, 
 research and innovation, 
 sharing of learning resources 



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

European Schoolnet (EUN) 



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

Background 

 

Children and young people are the most vulnerable 

members of our societies. They need care, protection and 

support.  

 

increase investment in education, training and youth to 

the benefit of young people in Europe and beyond. 

 

Best practice: eTwinning - Learning experience in a safe 

internet environment  



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

 

eTwinning makes better digital citizen 

 

 

Key Facts about eTwinning 



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

• 33 European countries participate 

• Each of those countries has a National 

Support Service (NSS) 

• Overall coordination by the Central Support 

Service  

(CSS) 

 

 

Run by European Schoolnet on 

behalf of the EU Commission 

It all happens on the eTwinning Portal www.eTwinning.net 

 

Key Facts about eTwinning 

http://www.eTwinning.net


www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

• 4 main elements 

eTwinning has ….  

• Social & Professional network 

 
• Online collaborative work 

 
• Continuing professional development 

 • Inbuilt recognition 

 



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

Example of collaborative projects  

http://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=108664


www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

eTwinning kit – Digital Safety   

http://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=902&klang=en&lang=en


www.europeanschoolnet.org - www.eun.org 

eTwinning celebrates SID and support 

eSafety Label  



The eSafety Label 



• Provides standards for empowering schools in 
terms of prevention and increasing of safety 

 

• Enhances the image of school to the outside 
community (eSafety Label) whilst also 
providing for benchmarking vis-à-vis other 
schools locally, both nationally and at EU level 

 

• Provides a personal growth opportunity for 
teachers 

 

 

The eSafety Label – Why? 



• Project officially launched on SID 2012 

• 2 years research & pilots 
 

TODAY 
• Supported by Industry, MoE, National Organisations in 

more than 16 countries, number growing 

• 16 languages supported 
– bg, bs, cs, de, en, el, es, et, fi, hr, hu, lt, nl, ro, pt, sr 

• >1600 registered users from 29 countries  

• 558 eSafety Label applications 
– 439 accredited schools: 411 Bronze, 25 Silver, 3 Gold 

 

The eSafety Label – some facts 

























“We realised that eSafety is a lot bigger 

than just installing an antivirus.” 
 

“The accreditation we get through the eSafety Label 
is a valuable recognition that we are proud to show 

to our pupils’ parents and the local community.” 
 

“Being able to reference the eSafety Label to my head 
master gave me a stronger argument to move eSafety 
forward in my school.” 

 

Quotes from teachers 



• Go to http://www.esafetylabel.eu/ 

How to participate?  



• Go to http://www.esafetylabel.eu/ 

How to participate?  



• Go to http://www.esafetylabel.eu/ 

How to participate?  



 

 

 Questions? contact: 
 esafetylabel@eun.org 

 
 Or your National Contact 
 http://www.esafetylabel.eu/web/guest/contact  

The eSafety Label – Questions 

mailto:esafetylabel@eun.org
http://www.esafetylabel.eu/web/guest/contact
http://www.esafetylabel.eu/web/guest/contact
http://www.esafetylabel.eu/web/guest/contact
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Conservatório de Música de Coimbra

Boas Práticas na

Comunidade Escolar

Paula Duarte



““““Uma polUma polUma polUma políííítica para a infância tica para a infância tica para a infância tica para a infância éééé obra de toda a comunidadeobra de toda a comunidadeobra de toda a comunidadeobra de toda a comunidade…”…”…”…”

João dos Santos João dos Santos João dos Santos João dos Santos 



O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio O Instituto de Apoio àààààààà CrianCrianCrianCrianCrianCrianCrianCrianççççççççaaaaaaaa

na Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promona Defesa e Promoççççççççãoãoãoãoãoãoãoão
dos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Criandos Direitos da Crianççççççççaaaaaaaa



Quem Somos?
• Uma instituição particular de solidariedade social 

sem fins lucrativos

• Criada a 14 de março de 1983 por um grupo de 

pessoas de diferentes áreas profissionais

• Pretende estimular, apoiar e divulgar o trabalho de 

todos aqueles que se preocupam com  os 

problemas da infância e da juventude

• Colabora com instituições nacionais e estrangeiras



• Contribuir para o desenvolvimento integral da 

Criança, na Defesa e Promoção dos seus 

Direitos

• Cooperar com entidades públicas e particulares 

na definição de uma política nacional de 

prevenção e proteção à Criança

• Promover estudos e trabalhos de divulgação 

relativos à Criança enquanto sujeito de direitos

Objetivos



CoimbraCoimbra

LisboaLisboa

AAççoresores

Onde estamos?



O IAC realiza programas de 

informação e sensibilização e 

apoia experiências inovadoras  

que visam o desenvolvimento 

global da criança e a sua 

integração com o meio 

envolvente. 

Setores de Atividades





O IAC na sua intervenO IAC na sua intervenO IAC na sua intervenO IAC na sua intervençççção prioriza:ão prioriza:ão prioriza:ão prioriza:

•INFORMAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

•PREVENCÃO



BlogueBlogueBlogueBlogue



SiteSiteSiteSite



SiteSiteSiteSite





Guia de Facebook para Jovens



Folheto sobre Segurança Internet





“Há uma correlação positiva entre a
Internet e o desaparecimento de crianças”

Manuel Coutinho

O IAC preparou uma campanhacampanhacampanhacampanha (que espera financiamento para avançar) que se 
propõe distribuir aos alunos alguns conselhos de segurança, inscritos num tapete de 
rato. 

“Eu nunca dou os meus dados pessoais a ninguém (morada, 
telefone, escola)”

“Se quiser encontrar-me com alguém que tenha conhecido na 
Internet/chat, falo primeiro com os meus pais”



O tema da exploraO tema da exploraO tema da exploraO tema da exploraçççção sexual atravão sexual atravão sexual atravão sexual atravéééés da Internet tem s da Internet tem s da Internet tem s da Internet tem 
ocupado mocupado mocupado mocupado múúúúltiplos painltiplos painltiplos painltiplos painééééis de discussão.is de discussão.is de discussão.is de discussão.

A realidade tem-se revelado sempre bem mais aterradora do que a 
nossa imaginação consente, e os números não nos deixam 
tranquilos nem um minuto.

Alguns números que resultam de pesquisas da Internet Watch Foundation:

• Em 2004 a IWF encontrou nos sites de pornografia infantil 3433 crianças abusadas.

• Em 2006, foram 3 vezes mais: 10656 crianças abusadas.

• O ICMEC estimava há cerca de três anos que houvesse mais de um milhão de 

sites de pornografia infantil, o que corresponde, segundo a mesma entidade, a uma 

facturação de cerca de 3 biliões de dólares



Nestas sessões são abordados os riscos 

espalhados pela rede, as regras para se 

navegar em segurança, as formas de proteção e 

de combate aos conteúdos e/ou abordagens 

criminosas. 

Formação

Nº de sessões Mediação Escolar: 28 Total de alunos envolvidos nas sessões: 532



Cerca de 30 % dos adolescentes portugueses 
afirmam ser vítimas de Bullying e 15,7% vítimas de 
Cyberbullying.Cyberbullying.Cyberbullying.Cyberbullying.

Projeto  Bullying NÃOProjeto  Bullying NÃOProjeto  Bullying NÃOProjeto  Bullying NÃO

No âmbito deste projeto foram produzidas três publicações distintas, onde se 
incluí um desdobrável dirigido ao público jovem





Com o trabalho que desenvolvemos junto 

das crianças e jovens, acreditamos 

contribuir para formar condutores de 

informação, conhecimento e emoções, 

mais conscientes e responsáveis. 



Muito obrigado!Muito obrigado!Muito obrigado!Muito obrigado!

iac-fcj@iacrianca.pt

www.iacrianca.pt


