NOTA DE IMPRENSA

Marca a diferença por uma Internet Melhor
O consórcio Centro Internet Segura (CIS.pt) assinala o início do ano letivo com evento temático para a
inclusão, literacia e acessibilidade digitais, dirigido à comunidade escolar, em particular aos alunos com
necessidades especiais.

A sessão Marca a diferença por uma Internet Melhor realiza-se no próximo dia 11 de outubro, a partir das
9h30 na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa. O programa inclui a apresentação dos vídeos
Net com Consciência nas versões com áudio descrição, língua gestual Portuguesa e legendas em português e
inglês, bem como o lançamento da nova identidade da linha de esclarecimento e apoio, a Linha Internet
Segura.
Net com Consciência é um conjunto de 10 episódios que caracteriza os comportamentos online mais
frequentes entre os jovens e os riscos a que estes estão expostos quando não fazem uma utilização
responsável da Internet e das tecnologias em linha. Cyberbullying, Dating, Gaming ou Discurso de Ódio são
algumas das temáticas dos vídeos produzidos para a Web e distribuídos durante o verão de 2016. Nesta
websérie participam os atores Alexandre Silva, Pedro Górgia e Tiago Aldeia, dando corpo às “Consciências
online” de dois adolescentes.
No dia 11, os atores da websérie sairão do mundo virtual para a Fundação Portuguesa das Comunicações,
onde irão interagir com os participantes. Serão discutidas as temáticas dos vídeos e ideias sobre
acessibilidade web, privacidade e proteção de dados. O programa completo está disponível em
www.internetsegura.pt.
Esta iniciativa é uma das ações educativas dinamizadas pelo CIS.pt no âmbito da campanha europeia Safer
Internet Day, que pretende dar a conhecer os recursos desenvolvidos em Portugal para a promoção da
utilização responsável da Internet e das tecnologias online junto de crianças, jovens e cidadãos em geral.
Garantir a acessibilidade aos conteúdos online a qualquer pessoa, em qualquer contexto, é também uma das
prioridades do projeto Internet Segura.
Neste âmbito, os interessados deverão
https://goo.gl/forms/Nl9G2egh96cIIbzg1.

registar

antecipadamente

a

sua

participação

em:

O Centro Internet Segura é um consórcio liderado pela FCT, que envolve a Direção Geral da Educação (DGE),
o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Microsoft Portugal e a Fundação PT.
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