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Enquadramento
O projecto surge em 2007

Consórcio de entidades públicas e privadas
Cofinanciado pela Comissão Europeia



A Missão do Centro Internet Segura

Desenvolver uma cultura de uso consciente da Internet, capacitando cidadãos para a tomada de decisões informadas e contribuir para o combate às condutas e aos conteúdos maliciosos/ilegais, disponíveis online.



Objectivos
◇ Adoção de Competências e Responsabilidades Online
◇ Inclusão, Literacia e Cidadania Digital
◇ Empowerment do utilizador
◇ Remoção de conteúdos ilegais da Internet e diminuição do seu impacto



Serviços
◇ Centro de Sensibilização Genérico(Centro Internet Segura)
◇Centro de Sensibilização para a Comunidade Escolar (SeguraNet)
◇Linha de Esclarecimento à População(Linha Ajuda)
◇Linha de Denúncia de Conteúdos Ilegais(Linha Alerta)



As Redes
◇ A InHope e InSafe são Redes Europeias com mais de 30 Centros Nacionais em toda a Europa
◇Estas redes actuam como centroscoordenadores e pontos de contacto entre cada Centro Nacional
◇A Rede InSafe conta com um RepositórioEuropeu de Conteúdos de elevada qualidadepara a promoção do uso seguro da Internet



Modelo de Governação
◇Equipa Técnica do ConsórcioEquipa de trabalho constituída por representantesde cada entidade do consórcio. 
◇Conselho de AcompanhamentoConselho consultivo composto por personalidades e entidades relevantes nesta área.
◇Líderes DigitaisGrupo de jovens de referência na ComunidadeEscolar e conselheiros SeguraNet.



Dia da Internet mais Segura
Safer Internet Day (SID)
Com origem no projeto EU SafeBorders, o Dia da Internet mais Segura é uma iniciativa desenvolvida em toda a Europa desde 2004.
A iniciativa tem como objetivo alertar os utilizadores para diferentes temáticas emergentes ligadas decorrentes do uso seguro da Internet.



Participantes na ação principal

Artigos Media (Jornais/Radio/TV/Internet)

Participantes nas iniciativas SID2016



Quem são os públicos prioritários? Comoidentificar potenciais parceiros? Que recursos desenvolver?



Quem?

SénioresCrianças/BebésPais/Professores/Técnicos



Como?

Parcerias com entidades que
Trabalham no Terreno
Desenvolvem projetos semelhantes
Colaboram com os mesmos públicos



O quê?
FCT | Centro Internet Segura

Recursos Offline

Flyers

Booklets

Cartazes

Material Promocional

Recursos Dinâmicos

Aplicação

Riscos e Prevenção

Linhas Operacionais

Quiz INES

Jogo (App) Website

Riscos e Prevenção Quiz INES Recursos Multimédia

Apresentações

Áudio

Vídeo



Disponível em:





“A tecnologia não é boa, não é má e também não é neutra.” (KRANZBERG, 1986)

O papel de todos nós é contribuir para que a Internet seja uma ferramenta tão positiva e segura quanto possível.



808 91 90 90
linhaajuda@internetsegura.pt

www.internetsegura.pt/linha-ajuda www.internetsegura.pt/

internetsegura@fct.pt

Internet Segura

@Cispt

@PTinternetsegura

@internet_segura

Informação
Ajuda



sofia.rasgado@fct.ptInternetsegura@fct.pt


