


Com as tecnologias a 
assumirem um papel 
tão proeminente na 
vida dos jovens, 
estarão estes 
realmente preparados 
para utilizar e decifrar 
os recursos do mundo 
digital? 

As crianças e 
adolescentes são 
consumidores 
muito ativos da 
tecnologia em vez 
de simples 
recetores passivos.  

Têm um saber 
técnico 
considerável, 
mas continuam 
frágeis do 
ponto de vista 
emocional.  

Facilitar o acesso e 
utilização das tecnologias 

de informação e 
comunicação, visando a 

adoção de 
comportamentos e 

atitudes adequados a 
uma utilização crítica e 
segura da Internet e das 

Redes Sociais.  O
b

je
ti

vo
 

DECO E A LITERACIA DIGITAL DOS CONSUMIDORES 

http://www.decojovem.pt/


A DECO durante o ano 
letivo 2014-2015, 
desenvolveu as  

NETtalks: 
Pensas que tudo 
o que vem à 
rede é fixe? 
dirigidas a jovens do 3.º 
CEB e ensino 
secundário/profissional 
sobre os direitos 
digitais dos 
consumidores. 
(no âmbito do Fundo para a Promoção dos 
Direitos dos Consumidores) 

• Informar os alunos sobre os seus 
direitos digitais 

• Debater questões relacionadas 
com os consumos e os direitos dos 
consumidores na era digital 

• Sensibilizar para o 
desenvolvimento de competências 
de literacia digital e para a sua 
ligação ao exercício de uma 
cidadania ativa e plena nas 
sociedades atuais 
 

18 Conferências  

32 Escolas  

2550 Alunos  

45 Professores  

3830 Livestream  

58 Entidades Envolvidas  

6288 Cidadãos visualizaram 

as NETtalks 



Coordenado pela Prof. Paula Lopes, com 
os alunos do Curso de Ciências da 

Comunicação e de Engenharia 
Informática   

IPDJ  
Centro Internet Segura.pt 
CC All Stars – SIC Radical 
GNR – Guarda Nacional Republicana   
Universidade (Aveiro, Porto, Coimbra, Algarve, Minho, Évora) 
Instituto Politécnico (Beja, Bragança)  
Escola Superior de Educação (Portalegre, Santarém) 

PARCEIROS  

Estudo sobre Riscos e 
Vulnerabilidades na era 

digital: 18 distritos em análise 

Ciberbullying?  
Estás Seguro na net?  

Redes Sociais 
Publicidade  

Fontes Seguras? 
Downloads Ilegais 

Privacidade 
Direitos de Autor 

TEMAS NETTALKS 



INTERATIVAS 
Speaker 

Hacker (Pegada 
Digital) 
Vídeos    

DINÂMICAS  

 DJ da escola 
Música ao vivo 

Fotografia   
  INFORMATIVAS  

Debate  
Especialistas   

Inquérito UAL 
Alguns resultados 
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www.nettalks.pt 



CONCURSO 

https://www.youtube.com/watch?v=-6hLvWaHmtA


Com o Concurso Sitestar.pt os alunos 
têm a oportunidade de criar um site 
e dar a conhecer ao mundo os seus 
interesses e projetos.  

É muito fácil participar! 



Uma ideia para o um site, numa destas 
categorias: 



Concurso para as 
escolas de Portugal 
Continental e Ilhas  

 

Ensino básico  
Ensino secundário  

Vias profissionalizantes  

Alunos entre 14 e 18 anos? 



ou ou 

Equipas 

1 Professor Responsável  

+ 



30 
 

Saber & 
Ciência 

30 
 

Faz a 
diferença! 

30 
Jovens 
com 

Talento 

30 
 

Notícias 
na Escola 

1ª Fase 

Prémios 
120 ideias de 
sites. 
Ganham 
domínio .PT  



Prémios 
3  3 3 3 12 Finalistas  

Ganham  
Prémios 

1.º Lugar  Smartphone  
2.º Lugar  Action Cam 
3.º Lugar  Colunas  
  Portáteis  

500 € 
300 € 
100 € 

2ª Fase 



Uma 
Iniciativa:  

Mais informação:  


