Nota para as Agendas
Centro Internet Segura lança novo website sobre segurança na utilização da Internet www.internetsegura.pt
Data: 19 de setembro, 15:00
Local: Microsoft Portugal, Rua do Fogo de Santelmo, Lt.2.07.02, Parque das Nações, Lisboa
A utilização da internet tem transformado profundamente a maneira como as pessoas vivem –
como aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e interagem, tanto nas relações pessoais
como com as organizações. Em Portugal, mais de metade das pessoas com idade entre os 16 e os
74 anos utilizam a internet*, mas poucos estão informados sobre estratégias, individuais e
coletivas, para minimizar abusos e ilegalidades que ocorram com a sua utilização.
O site www.internetsegura.pt pretende proporcionar uma experiência mais interativa com o
público, de todas as idades. Construído e mantido pelo Centro Internet Segura, cumpre a missão
de sensibilizar para a importância de um acesso cada vez mais criterioso aos recursos online, e de
prevenção de potenciais riscos através de um uso correto e informado.
A cerimónia de lançamento do novo website será presidida pelo vice-presidente da FCT, Pedro
Cabrita Carneiro, e contará com a intervenção do representante da rede europeia INSAFE, Hans
Martens. O evento conta ainda com a presença do vice-presidente do Instituto Português do
Desporto e Juventude, João Bibe, do Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação, Fernando
Egídio Reis, e do Presidente da FCCN, Pedro Veiga.
O Centro Internet Segura é coordenado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e tem como
parceiros a Direção Geral da Educação do Ministério da Educação (DGE), a Fundação para a Computação
Científica Nacional (FCCN), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Microsoft Portugal.
Esta iniciativa segue as linhas estratégicas da Comissão Europeia e faz parte das redes INSAFE e INHOPE
presentes em todos os países da União Europeia. Estas redes dedicam-se a promover uma ação concertada
contra os conteúdos nocivos e maliciosos da Web, sensibilizando as populações para uma utilização crítica e
consciente da Internet e das plataformas móveis de comunicação.
* Fonte: Anuário Estatístico de Portugal 2010 (Instituto Nacional de Estatística).
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