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Sobre SEGURANÇA INFANTIL NA INTERNET 
recomendamos 
 
 
O Projecto Internet Segura, criado no âmbito do programa europeu 

Safer Internet Plus, da Comissão Europeia, promove a segurança e a privacidade 

no uso da Internet. Actua no sentido de que todos, e em particular as famílias, 

disponham de informações sobre o uso correcto da Internet e se possam munir 

de  instrumentos para protecção de eventuais riscos daí decorrentes. Fique com a 

brochura de apresentação deste projecto. 

Disponível on-line » 

 

 

No âmbito do Projecto Internet Segura, já está disponível um sistema público de 

recepção de denúncias, de qualquer pessoa, relativas a conteúdos na Internet 

potencialmente ilegais. Uma equipa técnica analisa as denúncias efectuadas, 

encaminhando para as forças de investigação criminal e segurança os conteúdos 

comunicados, articulando com as entidades prestadoras de serviços de Internet o 

bloqueio dos mesmos. Trata-se da Linha Alerta. 

As participações poderão ser enviadas por meio de formulário Web, telefone ou 

email, das seguintes formas:  

Participações por formulário Web:  http://linhaalerta.internetsegura.pt/  

Participações por telefone: 218440126  ( 9:30 - 12:30 e  13:30 - 17:30 ) 

Participações por E-mail: report@linhaalerta.internetsegura.pt  

No âmbito do seu serviço, a Linha Alerta compreende os seguintes conteúdos 

ilegais: 

Pornografia infantil  Definição disponível on-line 

Apologia da violência Definição disponível on-line 

Apologia do racismo Definição disponível on-line 

 

“O projecto Internet 

Segura tem quatro linhas 

de actuação principais: 

 

 1) sensibilização para a 

importância da navegação 

na Internet em segurança; 

  

2) informação sobre 

mecanismos e soluções para 

a navegação segura na 

Internet;  

 

3) formação de cidadãos e 

profissionais na utilização 

segura da Internet;  

 

4) operacionalização de uma 

linha de atendimento de 

denúncias de conteúdos 

ilegais e/ou ilícitos …” 

 

www.internetsegura.pt 

http://www.internetsegura.pt/Data/Documents/BrochuraIS.pdf
http://www.internetsegura.pt/Data/Documents/BrochuraIS.pdf
http://linhaalerta.internetsegura.pt/
mailto:report@linhaalerta.internetsegura.pt
http://linhaalerta.internetsegura.pt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14
http://linhaalerta.internetsegura.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=47
http://linhaalerta.internetsegura.pt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26
http://www.internetsegura.pt/


 

O Guia “Como tornar a Internet segura – Informações para 

Pais e Educadores” foi produzido no âmbito do Projecto Seguranet, do 

Programa Safer Internet. Este projecto decorreu entre Novembro de 2004 e 

Novembro de 2006 sob a coordenação do Ministério da Educação. Além de 

conteúdos para encarregados de educação, poderá encontrar em Seguranet 

também informações sobre a utilização segura da Internet orientados para 

alunos, professores e escolas. 

 

Disponível on-line » 

 

 

O Projecto DADUS foi desenvolvido pela Comissão Nacional de Protecção de 

Dados, no âmbito de um protocolo assinado em 2007 com o Ministério da 

Educação, através da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 

para sensibilizar os alunos para as questões de protecção de dados e da 

privacidade, promover uma utilização consciente das novas tecnologias e 

desenvolver a consciência cívica dos jovens. Dirige-se aos alunos do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico, tendo sido lançado em Janeiro deste ano. 

Tem duas componentes principais: a escolar, através da disponibilização de 

conteúdos temáticos aos alunos; e a extra-escolar, através da criação de um 

blogue para a interacção directa com os alunos. Para a componente escolar, a 

CNPD desenvolveu Unidades Temáticas de protecção de dados, que contêm uma 

sistematização dos tópicos a trabalhar, fichas de apoio informativas para os 

professores, sugestões de actividades a dinamizar com os alunos, materiais de 

trabalho e exercícios de avaliação de conhecimentos, bem como resumos 

destinados aos alunos.  

Disponíveis on-line » 

 

 

A Microsoft organiza para pais e educadores dicas de segurança na Internet 

segundo as idades das crianças, quer estas utilizem a Internet para pesquisa de 

conteúdos para trabalhos escolares, para jogar, conversar com os amigos no 

Messenger ou publicar um blogue. 

Disponíveis on-line » 

 

 

“O Projecto DADUS 

representa um investimento 

nas novas gerações, já 

nascidas na era digital, 

para que cresçam sabendo 

usar da melhor maneira 

todos os instrumentos que 

têm à sua disposição e 

conhecedoras dos seus 

direitos fundamentais.” 

 

http://dadus.cnpd.pt/ 

“Os estudos recentes 

mostram que os 

adolescentes são os 

responsáveis por 

praticamente metade de 

todos os blogues escritos 

hoje em dia: nestes 

blogues, dois em cada três 

divulgam a idade do autor, 

três em cada cinco revelam 

a sua localização e 

fornecem dados de 

contacto e um em cada 

cinco revela o seu nome 

completo. Não parece ser 

necessário sublinhar que 

divulgar este tipo de 

informação pessoal 

detalhada acarreta riscos 

potenciais. 
 

www.microsoft.com/portugal/

athome/security/children/kidb

log.mspx 

http://www.seguranet.pt/
http://www.seguranet.pt/files/Is_guia_pais(2).pdf
http://dadus.blogs.sapo.pt/
http://dadus.cnpd.pt/
http://www.microsoft.com/portugal/athome/security/children/default.mspx
http://dadus.cnpd.pt/
http://www.microsoft.com/portugal/athome/security/children/kidblog.mspx
http://www.microsoft.com/portugal/athome/security/children/kidblog.mspx
http://www.microsoft.com/portugal/athome/security/children/kidblog.mspx


 

O Projecto MiudosSegurosNa.Net, de Tito de Morais, dá a conhecer 

metodologias, estratégias e ferramentas que contribuem para garantir que, 

através de uma utilização segura e responsável, as crianças e os jovens 

minimizem os riscos a que estão expostos para tirar o máximo partido da 

Internet e doutras tecnologias online.  

Promovendo o desenvolvimento da sensibilização para a segurança online dos 

jovens, este Projecto ajuda famílias, escolas e comunidades a garantir que as 

crianças evitem os perigos, riscos e ameaças à sua segurança na Internet.  

Pode subscrever a newsletter de periodicidade semanal gratuitamente. 

Disponível on-line » 

 

 

 

O Instituto WCF-Brasil, organização brasileira associada à World Childhood 

Foundation, criada pela Rainha Sílvia da Suécia com o objectivo de proteger 

crianças e jovens em situação de risco, disponibiliza on-line a publicação: 

“Navegar em Segurança protegendo seus filhos da pedofilia 

e da pornografia infanto-juvenil na Internet”. 

Disponível on-line » 

 

 

Documentos IAC 
 
No Baloiço do Risco e da Oportunidade: Crianças e Internet, 

por Cátia Candeias. No Boletim IAC n.º 83, p. 2/3. 

Disponível on-line » 

 

O Conselho da Europa lançou o WILD WEB WOODs. Notícia no 

site do IAC, 2008/03/10. 

Disponível on-line » 

 

 

“Qualquer software de 

filtragem, bloqueio e 

monitorização pode ser 

facilmente ultrapassado. O 

acesso é filtrado em casa? 

Então acede-se a partir de 

outros locais onde tal não 

acontece! E até existem 

sites que ensinam as 

crianças a incapacitar este 

tipo de programas. Por 

outro lado, para além de 

por vezes bloquearem 

conteúdos inócuos e de por 

vezes também não 

bloquearem o que era 

suposto bloquearem, estas 

tecnologias podem ser 

particularmente intrusivas 

da privacidade.” 

 
www.miudossegurosna.net/ 

 

“A tecnologia não abusa 

das crianças; as pessoas 

sim” 

(SANDERSON,2005,p.105) 

 
www.wcf.org.br 

 

http://www.miudossegurosna.net/
http://www.wcf.org.br/pdf/Navegar_com_Seguranca.pdf
http://www.iacrianca.pt/boletim/pdf/Boletim83.pdf
http://www.wildwebwoods.org/
http://www.iacrianca.pt/
http://www.miudossegurosna.net/
http://www.wcf.org.br/


 

Websites sobre o tema 
 

Internet Super Heroes 

EU Kids Online (Crianças Europeias 

em Linha) 

Wired Safety 

ConnectSafely 

Center for Safe and Responsible 
Internet Use 

Safekids 

A Floresta Infinita (uma história 
interactiva para crianças) 

Como tornar a Internet Segura 

 

 

Seminários/Conferências/Congressos 
 
 

II Jornadas de Ciências Sociais e Humanas em Saúde “Saúde: 

complexidades e perplexidades”. Data: 4 e 5 de Abril de 2008; Local: Lisboa, 

Parque das Nações. Mais aqui» 

 

Seminário em Desenvolvimento Motor da Criança. Data: 20 e 21 de Junho 

de 2008; Local: Santarém: Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de 

Desporto de Rio Maior. Mais aqui» 

 

“Violência na escola e Políticas Públicas” A Violência na Escola: uma 

Violência em contexto?” Data: 23 a 25 de Junho de 2008; Local: Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian.  

O IAC participa na Comissão Organizadora desta 4ª Conferência Mundial cujo 

objectivo é reflectir sobre o problema mundial que é a violência nas escolas, 

tanto a nível nacional como internacional, de forma a permitir compreender as 

suas formas, causas e consequências, mas também a permitir implementar 

estratégias de prevenção e intervenção eficazes. Mais aqui»    Aqui»  E aqui» 

 

 

http://www.internetsuperheroes.org/
http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline/
http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline/
http://www.wiredsafety.org/
http://connectsafely.org/
http://www.cyberbully.org/documents/
http://www.cyberbully.org/documents/
http://safekids.com/
http://www.jovensonline.net/FlorestaInfinita.html
http://www2.cifop.ua.pt/nonio/seguranet/guia_pais.htm
http://www.estesl.ipl.pt/IIjornadas/IIjornadas.html
http://www.esdrm.pt/
http://www.iacrianca.pt/
http://www.fmh.utl.pt/icvs2008/
http://www.ijvs.org/


 

Acções de Formação 
 
 
Acção de Formação “Dependências: Intervenção Individual e Familiar” 

Data: 11 de Março a 15 de Abril de 2008; Local: Lisboa, ISPA. Mais aqui» 
 
 
17ª Acção de Formação na Área da Animação 

Data: 27 a 30 de Maio de 2008; Local: Caneças, Quinta das Águas Férreas. 

O tema será divulgado oportunamente no site do IAC. Mais aqui» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se não estiver interessado em receber esta newsletter ou se desejar efectuar 

qualquer pedido relacionado com a mesma envie-nos uma mensagem para 

iaccdi@netcabo.pt. 

Instituto de Apoio à 
Criança 
Centro de Estudos e 
Documentação sobre a 
Infância 
Largo da Memória, 14 
www.iacrianca.pt 
 

Telefone 
213617884 

Fax 
213617889 

E-mail 
iaccdi@netcabo.pt 
 
Centro de 
Documentação – de 
2ª a 6ª feira, , entre as 
9.00 e as 16.00h, 
mediante marcação. 

 

http://www.ispa.pt/ISPA/vPT/DFP/ProximasAccoes/Detalhe/?id=1&cursoid=889
http://www.iacrianca.pt/
mailto:iaccdi@netcabo.pt
http://www.iacrianca.pt/
mailto:iaccdi@netcabo.pt
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