
 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

Dia Europeu da Internet Mais Segura 2013 

Centro Internet Segura organiza mais de 500 ações em todo o país, de 4 a 16 de 
fevereiro 

O Dia Europeu da Internet Mais Segura 2013 celebra-se a 5 de fevereiro, este ano 
com o tema “Direitos e deveres online: Liga-te, mas com respeito” (Em inglês, Online 
Rights and Responsabilities: Connect with respect), envolvendo mais de 100 países no 
mundo inteiro. 

Em Portugal terão lugar mais de 500 ações sobre a utilização segura da Internet, a 
decorrer entre 4 e 16 de fevereiro em vários pontos do país. Conduzidas pelo Centro 
Internet Segura, projeto coordenado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP, 
estas atividades têm como propósito sensibilizar a população, em especial jovens e 
crianças, sobre como beneficiar em segurança das grandes oportunidades oferecidas 
pela Internet. As atividades preparadas pelo Centro Internet Segura estendem-se a 
outros grupos da população, nomeadamente seniores, pessoas com necessidades 
especiais, incluindo várias iniciativas explicitamente destinadas a pais e educadores. 

Na semana de 4 a 8 de fevereiro, mais de 250 escolas e agrupamentos irão participar em 
atividades com alunos e/ou encarregados de educação que contribuam para a utilização 
crítica, consciente e segura da Internet, organizadas pela equipa da Seguranet 
(componente do Centro Internet Segura a funcionar para a comunidade escolar do 
ensino básico e secundário no Ministério da Educação e Ciência).  

Já o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), promove um passatempo 
nacional sobre comportamentos seguros online, onde serão distribuídos 5 kits de 
prémios diários. Dirigido a um público dos 5 aos 30 anos, terá a duração de 4 dias, com 
início a 5 de fevereiro. 

Também a Microsoft, enquanto membro do consórcio que integra o Centro Internet 
Segura, promove ações de sensibilização e formação sobre o tema da Segurança na 
Internet nas Escolas como parte do seu Programa Volunteer Scheme. 148 voluntários 
farão parte da iniciativa que no ano passado contou com a participação de quase 23 000 
pessoas em todo o país. 

O Centro Internet Segura promove também a dinamização de ações de sensibilização e 
formação nos diferentes espaços que proporcionam o acesso gratuito à Internet. Com o 
apoio de técnicos locais, as ações decorrerão em Bibliotecas Públicas, Instituições de 
Solidariedade Social, Centros de Emprego e Formação Profissional, Espaços Internet, 
Coletividades de Cultura e Recreio e Centros de Ciência Viva, Centros de Inclusão Digital 
(CID Net), entre outros. 

http://www.fct.pt/
http://www.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.ipdj.pt/index.html
http://www.internetsegura.pt/


 

 

 

Segundo Nuno Moreira, coordenador do Centro Internet Segura, “A utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) transformou profundamente a maneira 
como as pessoas vivem – como aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e 
interagem, tanto nas relações pessoais como com nas organizações. Jovens e crianças 
estão hoje entre os maiores grupos de utilizadores de tecnologias online e móveis na 
Europa sendo necessário assegurar, como para qualquer outro meio de interação, 
mecanismos e estratégias apropriados para a utilização segura das TIC.” 

Para mais informações e serviços sobre a temática consulte: 

 www.internetsegura.pt – Portal nacional com informações sobre o projeto, dicas 
para uma navegação segura, recursos para os utilizadores e quizzes para avaliação 
de conhecimentos (secção Pergunta à INES);  

 www.Seguranet.pt – Sítio dedicado à temática da Internet Segura para a comunidade 
escolar: escolas, professores, alunos, e encarregados de educação e familiares de 
alunos;  

 http://LinhaAlerta.internetsegura.pt – Serviço “Linha Alerta” do Centro Internet 
Segura para denúncia de conteúdos ilegais online. 

 http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda – Serviço “Linha Ajuda” do Centro 
Internet Segura para atendimento telefónico e online de crianças, jovens, pais e 
professores, sobre questões relacionadas com o uso de tecnologias em linha. 

 https://www.facebook.com/internetsegura.pt – Serviço de Dicas diárias do Centro 
Internet Segura sobre como garantir a segurança na utilização das TIC e da Internet.   

 
 
O Centro Internet Segura, a operar desde 2007, é da responsabilidade de um consórcio 
coordenado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP, que envolve a Direcção-Geral da 
Educação do Ministério da Educação e Ciência (DGE), a Fundação para a Computação Científica 
Nacional (FCCN), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e a Microsoft Portugal, 
e assegura a representação portuguesa na INSAFE - rede europeia de cooperação dos projetos 
que promovem a sensibilização e a consciencialização para uma utilização mais segura da 
Internet pelos cidadãos, financiada pela Comissão Europeia. 

 

 

Lisboa, 1 de fevereiro de 2013 

 

 

Para mais informações: 

Centro Internet Segura 
Nuno Moreira 

Tel: 213 911 575  
nuno.moreira@fct.pt 

 

 

 

 

 

Gabinete de Comunicação 

Ana Godinho 

Tel: 213 911 546 

ana.godinho@fct.pt 
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