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Painel de Jovens 

Razão de ser 

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão hoje em todo o lado, na sociedade 

e também na Escola. 

O Painel de Jovens, parte integrante do projeto SeguraNet, nasce da necessidade de se 

perceber como é que os jovens encaram a tecnologia e a Internet, como a usam, com 

que problemas se deparam, como os ultrapassam e como anteveem o futuro. 

Os painéis de jovens constituem um elemento fulcral para o desenvolvimento dos 

projetos dos 30 países que fazem parte da rede INSAFE1 (a sua opinião é ouvida e as 

suas ideias e perspetivas consideradas quando são planeados novos materiais e, ou 

atividades). 

Através de uma consulta proativa deste grupo-chave, as atividades desenvolvidas 

poderão mais facilmente atingir os desafios propostos, nomeadamente: o uso 

responsável e consciente das tecnologias e a criação de medidas de sensibilização, que 

respondam diretamente às suas necessidades. 

A implementação e dinamização do Painel de Jovens, em Portugal, está a cargo da 

equipa do projeto SeguraNet, parte integrante do consórcio Centro Internet Segura2 

que constitui o Centro Nacional da rede INSAFE. 

O painel constitui-se, assim, como um Conselho Consultivo de jovens, do Projeto 

SeguraNet, tendo como objetivo principal dar voz aos jovens em matéria de segurança 

na Internet. 

  

                                          
1 Para mais informações: http://www.saferinternet.org 
2 O consórcio Centro Internet Segura é constituído pela FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), DGE 
(Direção-Geral da Educação), FCCN (Fundação para a Computação Cientifica Nacional) e a Microsoft Portugal. 
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Regulamento 

População Alvo 

Jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos, que frequentem o 1.º, 2.º, 

3.os Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, numa instituição de ensino público ou 

privado.  

Seleção das escolas 

As escolas de proveniência dos Jovens são selecionadas pela equipa SeguraNet, 

considerando os seguintes critérios: 

• Classificação nos desafios SeguraNet do ano letivo anterior; 

• Envolvimento da escola em atividades ligadas à temática; 

• Rotatividade dos participantes e das escolas; 

• De acordo com a variedade de estatuto socioeconómico. 

Critérios de seleção dos participantes 

O professor responsável em cada uma das escolas deverá selecionar 10 alunos que 

correspondam ao perfil acima referido tendo em consideração: 

• Vontade do aluno em participar; 

• Interesse do aluno pela temática; 

• Envolvimento nas atividades desenvolvidas pela escola; 

• Língua inglesa, no caso dos participantes nos encontros internacionais; 

• Autorização dos encarregados de educação na participação do seu educando. 

Objetivos Gerais 

1. Constituir uma base de dados fundamentada com as opiniões do grupo-alvo 

tendo em vista a produção e melhoria de materiais e ações desenvolvidas pelo 

projeto SeguraNet; 

2. Criar estratégias de sensibilização com base nas necessidades do grupo-alvo. 

Objetivos Específicos 

1. Conhecer a opinião e auscultar os jovens participantes em relação aos materiais 

e ações de sensibilização do projeto SeguraNet; 

2. Conhecer a forma como utilizam as tecnologias e Internet; 

3. Promover a (in)formação inter-pares; 

4. Participar nas atividades propostas pelos participantes nacionais do consórcio do 

Centro Internet Segura e da sede internacional INSAFE. 
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Atividades 

Os jovens que integram o Painel serão convidados a participar, ou a colaborar em: 

• Reuniões presenciais ou virtuais; 

• Encontros de acordo com planificação anual; 

• Plataforma virtual; 

• Atividades e eventos desenvolvidos pelo SeguraNet; 

• Encontros Internacionais dinamizados ou promovidos pelo programa europeu 

INSAFE. 

Papel do Professor 

O professor desempenha um papel essencial na participação ativa dos seus alunos nas 

atividades previstas, nomeadamente: 

• na escolha dos alunos participantes de acordo com os critérios definidos pela 

equipa do projeto SeguraNet (na fase inicial); 

• na comunicação com os Encarregados de Educação; 

• na comunicação com a Direção da Escola; 

• na comunicação com a equipa SeguraNet; 

• na motivação dos alunos para a participação ativa na plataforma virtual e nas 

atividades presenciais; 

• na participação em encontros internacionais dinamizados ou promovidos pelo 

programa europeu INSAFE. 

Funcionamento 

O painel de jovens enquanto estrutura consultiva do projeto SeguraNet será assegurado 

a sua coordenação através da equipa responsável por este projeto, com a colaboração 

dos professores participantes e respetiva direção de escola. 

Todos os custos relacionados com as atividades do Painel de Jovens serão assegurados 

pelo projeto SeguraNet. 

No final de cada ano letivo, professores e alunos participantes receberão um certificado 

de participação no Painel de Jovens. 
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