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INTRODUÇÃO 

Objetivos e âmbito da política 

A EB23 Cego do Maio acredita que a segurança digital (e-Safety) é um elemento 

essencial para a proteção de crianças e adultos no mundo digital durante a utilização de 

dispositivos como computadores, tablets, telemóveis ou consolas de jogos. 

A EB23 Cego do Maio reconhece que a Internet e as tecnologias da informação e da 

comunicação são uma parte importante do quotidiano e, por isso, as crianças devem 

aprender a desenvolver estratégias para gerir e dar resposta a situações de risco e para 

demonstrar confiança e resiliência no mundo digital. 

O objetivo da política de segurança digital da EB 2,3 Cego do Maio é: 

o Identificar de forma clara as expetativas dos elementos da comunidade no que diz 

respeito à utilização segura e responsável da tecnologia a fim de garantir que a EB 

2,3 Cego do Maio é um espaço seguro e protegido.  

o Proteger e salvaguardar todos os membros da comunidade digital da EB 2,3 Cego 

do Maio. 

o Sensibilizar todos os membros da comunidade da EB 2,3 Cego do Maio 

relativamente aos potenciais riscos bem como às vantagens da tecnologia. 

o Fornecer ao pessoal docente e não docente as ferramentas necessárias para que 

possam trabalhar de forma segura e responsável, para serem exemplos positivos a 

seguir no que diz respeito ao seu comportamento digital e reconhecerem a 

necessidade de gerir as suas próprias práticas relativamente à utilização das 

tecnologias.  

o Identificar procedimentos claros a utilizar para dar resposta a preocupações sobre 

segurança digital que são do conhecimento de toda a comunidade. 

Esta política é aplicável a todo o pessoal docente e não docente incluindo 

professores, funcionários de apoio, fornecedores externos, visitantes, voluntários e 

outras pessoas que trabalhem na escola ou que prestem serviços em nome da escola 
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(coletivamente referidos nesta política como “pessoal docente e não docente”), bem 

como às crianças e aos pais/encarregados de educação. 

Esta política aplica-se a qualquer acesso à Internet e à utilização de dispositivos de 

comunicação e de informação, incluindo equipamentos pessoais, bem como 

dispositivos que tenham sido entregues pela escola aos alunos, pessoal docente e não 

docente e outras pessoas para utilização fora da escola, tais como computadores 

portáteis, tablets ou telemóveis. 

Esta política deve ser lida em conjunto com outras políticas relevantes da escola 

incluindo, entre outras, as políticas em matéria de segurança e proteção de menores, 

combate ao bullying, conduta, segurança de dados, utilização de imagens, Políticas de 

Utilização Aceitável, confidencialidade, filtragem, deteção e apreensão e as políticas 

curriculares relevantes, incluindo informática/TIC, Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Educação para a Saúde, Educação para a Cidadania e Educação Sexual. 

Este documento foi elaborado tendo por base o documento “School Online Safety 

Strategy Template, eSL+Project”, cuja autora é a Drª Verónica Donoso, publicado pela 

European Schoolnet em Outubro de 2019. 
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1. Contexto escolar  

1.1. Descrição da Escola 

O Agrupamento de Escolas Cego do Maio (AECM) localiza-se no distrito do Porto, 

concelho da Póvoa de Varzim numa zona urbana com cerca de 30.000 habitantes.  

É um Agrupamento de escolas do Ensino Básico, integrando na sua área de influência 

geográfica o ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos distribuídos por cinco 

estabelecimentos de ensino da seguinte forma: EB 2,3 Cego do Maio; EB1/JI do Século; 

EB1/JI Pedreira – Argivai; EB1/JI da Giesteira e JI da Pedreira 1. 

1.2. Missão da Escola 

Escola assume-se como espaço privilegiado de educação para a cidadania, 

desenvolvendo a sua missão no sentido da formação integral do ser humano 

1.3. Valores da Escola 

1. Promover o sucesso escolar, combatendo o absentismo e o abandono escolar;  

2. Promover uma cultura e identidade de escola e um sentido de cidadania e 

respeito pelos outros  

3. Promover a integração na sociedade atual. 

4. Contribuir para o desenvolvimento global da personalidade. 

5. Formar de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. 
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1.4. Análise SWOT 

 Fatores positivos Fatores negativos 

F
a
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s
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n

te
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o
s
 

Forças: 

1. Infrastrutura robusta e segura. 

2. Apoio da Direção da Escola. 

3. Segurança em linha está integrada no 
currículo. 

4. Participação em eventos  eTwinning. 

5. Existência de regulamentos relacionados 
com a segurança digital e em linha. 

6. Utilização do G Suite for Education. 

 

 

Fraquezas: 

1. Perceção de uma fraca motivação e 
valorização da segurança digital e online por 
parte do pessoal docente e não docente. 

2. Pessoal docente e não docente Professores já 
sobrecarregados de trabalho e sem 
capacidade para lidar com tarefas extra e 
maior quantidade de trabalho. 

3. Recursos humanos insuficientes para 
implementar uma estratégia de segurança 
digital e em linha na escola. 

4. Deficiente formação de professores, 
funcionários e encarregados de educação em 
segurança digital e em linha. 

5. Baixa literacia das famílias (incluindo 
segurança digital e em linha). 

F
a

to
re

s
 e

x
te

rn
o

s
 

Oportunidades: 

1. Bom relacionamento com as autoridades 
locais (Polícia e Câmara Municipal), para a 
implementação da estratégia de segurança 
digital e em linha. 

2. Continuar a participar em eventos eTwinning. 

3. Requerer o Selo de Segurança Digital 
“eSafety Label”. 

4. Apoio e compromisso do Ministério da 
Educação nas atividades relacionadas com 
segurança digital e em linha. 

5. Políticas coerentes de âmbito nacional 
relativas ao uso das tecnologias digitais nas 
escolas. 

6. Bons materiais e recursos em Português 
relacionados com alfabetização em Mídias 
Sociais (SML).  

Ameaças: 

1. Baixo estatuto socioeconómico das famílias. 

2. Falta de recursos económicos para substituir o 
equipamento informático (PC’s) que 
rapidamente se torna obsoleto. 

3. O comportamento em linha das crianças e 
jovens fora da escola pode afetar 
negativamente o ambiente escolar. 

4. Impossibilidade de monitorizar o 
comportamento em linha dos alunos quando 
estes utilizam os seus dispositivos na escola. 

5. Os encarregados de educação não estão 
preparados nem são capazes de entender os 
assuntos relacionados com segurança digital e 
em linha e portanto não são incapazes de 
mediar de modo eficaz o uso dos meios de 
comunicação social de seus próprios filhos. 
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2. Definição da estratégia de segurança digital 

2.1. Visão estratégica 

A visão estratégica do AECM é: “UNIDOS A EDIFICAR UM FUTURO SEGURO”. 

2.2. Áreas de foco 

1. Professores, funcionários e encarregados de educação com formação em 

segurança digital;   

2. Utilização de software atualizado e licenciado; 

3. Reduzido número de incidentes relacionados com segurança digital.  

2.3.  Metas estratégicas e Objetivos 

Área de Foco Metas Estratégicas Objetivos 

Área 1 

Formação em 

Segurança 

Digital 

1.1 – Até final de julho de 

2021, aumentar em 

50% a consciência dos 

professores e 

funcionários sobre os 

assuntos relacionados 

com segurança digital. 

1.1.1 – Até final de julho de 2020, desenvolver um 

programa de formação para professores (2º Ciclo e 3º 

Ciclos) tendo como foco os riscos mais comuns 

relacionados com segurança digital. 

1.1.2 – Até final de 2020, desenvolver um programa de 

formação para funcionários, tendo como foco os riscos 

mais comuns relacionados com segurança digital. 

1.1.3 – Até final de julho de 2021, desenvolver um 

programa de formação para professores (1º Ciclo) tendo 

como foco os riscos mais comuns relacionados com 

segurança digital. 

 
1.2 Até final de julho 2021, 

aumentar em 50% a 

consciência dos 

encarregados de 

educação sobre os 

assuntos relacionados 

1.2.1 – Até final de julho de 2020, desenvolver um 

programa de formação para encarregados de educação de 

alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 12 

anos, tendo como foco os riscos mais comuns relacionados 

com segurança digital. 

1.2.2 – Até final de 2020, desenvolver um programa de 

formação para encarregados de educação de alunos com 
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com segurança digital.  idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, tendo 

como foco os riscos mais comuns relacionados com 

segurança digital.  

1.2.3 – Até final de julho de 2021, desenvolver um 

programa de formação para encarregados de educação de 

alunos com idades compreendidas até aos 10 anos, tendo 

como foco os riscos mais comuns relacionados com 

segurança digital.  

Área 2 

Utilização de 

software 

atualizado e 

licenciado 

2.1 – Até final de fevereiro 

de 2020, instalar em todos 

os computadores um 

antivírus robusto e fiável e 

um S.O. genuíno e com 

suporte técnico. 

2.1.1 – Até final de março de 2020, adquirir e instalar em 

todos os computadores da escola sede um antivírus 

robusto e fiável. 

2.1.2 – Até final de março 2020 ter instalado em todos os 

computadores da escola sede um S.O. genuíno e 

atualizado e com suporte técnico. 

Área 3 

Reduzido 

número de 

incidentes 

relacionados 

com 

segurança 

digital 

3.1 – Desenvolver até final 

de 2021 um protocolo 

eficiente e transparente 

para lidar com incidentes 

ligados a cyberbullying. 

3.1.1 – Elaborar, até final de abril de 2020, uma proposta 

de protocolos para lidar com cyberbullying  

3.1.2 – Elaborar, até final de julho de 2020, uma versão 

final dos protocolos para lidar com cyberbullying. 

3.1.3 – Até final 2021, menos incidentes relacionados com 

cyberbullying. 
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3. Implementação da Estratégia de Segurança Digital  

3.1. Plano de Ação  

Objetivo Atividade Responsáveis 
Período de 

tempo 
Resultados 
esperados 

Recursos 

Objetivo 1.1.1 

Até final de julho 
de 2020, 
desenvolver um 
programa de 
formação para 
professores (2º 
Ciclo e 3º Ciclos) 
tendo como foco 
os riscos mais 
comuns 
relacionados com 
segurança digital. 

Atividade 1 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
professores 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

Equipa eSafety 
Label 

Fevereiro 
2020 

Professores mais 
conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Auditório 

- Tela  

- Computador 

- Internet 

- Vídeos 

 

 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
professores 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 
de ideias para 
o melhorar. 

Equipa eSafety 
Label 

Julho 2020 Professores mais 
informados, 
colaborativos e 
com um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 

Objetivo 1.1.2 
Até final de 2020, 
desenvolver um 
programa de 
formação para 
funcionários, 
tendo como foco 
os riscos mais 
comuns 
relacionados com 
segurança digital. 

Atividade 1 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
funcionários 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

Equipa eSafety 
Label 

Outubro 
2020 

Funcionários mais 
conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Auditório 

- Tela  

- Computador 

- Internet 

- Vídeos 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
funcionários 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 

Equipa eSafety 
Label 

Dezembro 
2020 

Funcionários mais 
informados 
colaborativos e 
com um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
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de ideias para 
o melhorar. 

Objetivo 1.1.3 

Até final de julho 
de 2021, 
desenvolver um 
programa de 
formação para 
professores (1º 
Ciclo) tendo 
como foco os 
riscos mais 
comuns 
relacionados com 
segurança digital. 

Atividade 1 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
professores 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

Equipa eSafety 
Label 

Fevereiro 
2021 

Professores mais 
conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 
 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
professores 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 
de ideias para 
o melhorar. 

Equipa eSafety 
Label 

Julho 2021 Professores mais 
informados, 
colaborativos e 
com um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Objetivo 1.2.1 

Até final de julho 
de 2020, 
desenvolver um 
programa de 
formação para 
encarregados de 
educação de 
alunos com 
idades entre os 
10 e os 12 anos, 
tendo como foco 
os riscos mais 
comuns 
relacionados com 
segurança digital. 

Atividade 1 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

Equipa eSafety 
Label 

Fevereiro 
2020 

Encarregados de 
educação mais 
conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 
de ideias para 
o melhorar. 

Equipa eSafety 
Label 

Julho 2020 Encarregados de 
educação mais 
informados, 
colaborativos, 
com maior 
capacidade de 
acompanhar os 
seus educandos 
para um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Objetivo 1.2.2 

Até final de 2020, 

Atividade 1 

Realizar uma 

Equipa eSafety 
Label 

Outubro 
2020 

Encarregados de 
educação mais 

- Auditório 
- Tela  
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desenvolver um 
programa de 
formação para 
encarregados de 
educação de 
alunos com 
idades entre os 
13 e os 17 anos, 
tendo como foco 
os riscos mais 
comuns 
relacionados com 
segurança digital.  

sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 
de ideias para 
o melhorar. 

Equipa eSafety 
Label 

Dezembro 
2020 

Encarregados de 
educação mais 
informados, 
colaborativos, 
com maior 
capacidade de 
acompanhar os 
seus educandos 
para um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Objetivo 1.2.3  

Até final de julho 
de 2021, 
desenvolver um 
programa de 
formação para 
encarregados de 
educação de 
alunos com 
idades até aos 10 
anos, tendo como 
foco os riscos 
mais comuns 
relacionados com 
segurança digital. 

Atividade 1 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre redes 
sociais e 
riscos 
relacionados. 

Equipa eSafety 
Label 

Fevereiro 
2021 

Encarregados de 
educação mais 
conscientes e 
informados sobre 
a problemática 
das redes sociais 
e dos riscos 
relacionados com 
elas. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 
 

Atividade 2 

Realizar uma 
sessão de 
formação para 
encarregados 
de educação 
sobre o plano 
de segurança 
digital e a sua 
importância. 
Debate e 
apresentação 
de ideias para 
o melhorar. 

Equipa eSafety 
Label 

Julho 2021 Encarregados de 
educação mais 
informados, 
colaborativos, 
com maior 
capacidade de 
acompanhar os 
seus educandos 
para um 
comportamento 
mais seguro em 
ambientes 
digitais. 

- Auditório 
- Tela  
- Computador 
- Internet 
- Vídeos 

 

Objetivo 2.1.1  

Até final de 
Março de 2020, 
adquirir e instalar 
em todos os 

Atividade 1 

Instalação de 
antivírus em 
todos os 
computadores 

Suporte técnico 
externo. 

Fevereiro e 
março 2020 

Infraestrutura 
mais segura 

Software 
genuíno.  
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computadores da 
escola sede um 
antivírus robusto 
e fiável. 

da escola 
sede.  

Objetivo 2.1.2  

Até final de 
março de 2020 
ter instalado em 
todos os 
computadores da 
escola sede um 
S.O. genuíno e 
atualizado e com 
suporte técnico. 

Atividade 1 

Instalação em 
todos os 
computadores 
da escola 
sede de um 
S.O. genuíno 
e com suporte 
técnico para 
substituir o 
Win7. 

Suporte técnico 
externo. 

Janeiro a 
março de 
2020 

Infraestrutura 
mais segura 

S.O. genuíno 
e com suporte 
técnico. 

Objetivo 3.1.1  

Elaborar, até final 
de abril de 2020, 
uma proposta de 
protocolos para 
lidar com 
cyberbullying 

Atividade 1 

Analisar os 
protocolos 
existentes e 
promover um 
debate de 
ideias para, 
com base 
neles criar um 
protocolo 
adaptado à 
realidade da 
escola. 

Equipa eSafety 
Label  

Abril 2020 Documento que 
será a base de 
trabalho para a 
criação de um 
protocolo para 
lidar com o 
cyberbullying. 

- Computador 
- Internet 

Atividade 2 

Promover 
inquéritos e 
entrevistas 
com o fim de 
identificar o 
tipo de 
incidentes que 
ocorrem, o seu 
número, idade 
dos alunos por 
tipo de 
incidente e o 
nível de 
consciência 
dos inquiridos 
relativamente 
aos riscos 
digitais. 

Equipa eSafety 
Label 
professores, 
funcionários, 
alunos, 
encarregados 
de educação 

Abril 2020 Documento que 
será a base de 
trabalho para a 
criação de um 
protocolo para 
lidar com o 
cyberbullying. 

- Computador 
- Internet 
- Correio 

eletrónico 
- Sala de 

reuniões  

Objetivo 3.1.2  

Elaborar, até final 
de julho de 2020, 
uma versão final 
dos protocolos 

Atividade 1 

Publicação do 
documento no 
sítio da escola 
para 

Equipa eSafety 
Label. 

Julho 2020 Dados que serão 
tidos em conta na 
criação da versão 
final do protocolo 
para lidar com o 

- Computador 
- Internet 
- Correio 

eletrónico 
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para lidar com 
cyberbullying. 

discussão 
pública e 
recolha de 
sugestões de 
alterações e 
melhoramento
s  

cyberbullying. 

Atividade 2  

Análise dos 
dados 
recolhidos na 
atividade 1. 

Preparação e 
publicação da 
versão final 
tendo em 
conta os 
dados 
recolhidos. 

Equipa eSafety 
Label. 

Julho 2020 Versão final dos 
protocolos que 
permitem a todos 
lidar com 
incidentes 
relacionados com 
casos de 

cyberbullying. 

- Computador 
- Internet 
- Correio 

eletrónico 

Objetivo 3.1.3 

Até final 2021, 
menos incidentes 
relacionados com 
cyberbullying 

Atividade 1 

Promover 
inquéritos e 
entrevistas 
com o fim de 
identificar o 
tipo de 
incidentes 
ocorridos 
desde julho de 
2020, o seu 
número, idade 
dos alunos por 
tipo de 
incidente e o 
nível de 
consciência 
dos inquiridos 
relativamente 
aos riscos 
digitais. 

 

Equipa eSafety 
Label, 
professores, 
funcionários, 
alunos, 
encarregados 
de educação. 

Outubro 
2021 

Dados 
representativos 
da situação do 
momento. 

- Computador 
- Internet 
- Correio 

eletrónico 
- Sala de 

reuniões 
 

Ativitdade 2  

Análise dos 
dados 
recolhidos na 
atividade 1 e 
publicação dos 
resultados. 

Equipa eSafety 
Label 

Dezembro 
2021 

Base para a 
avaliação do 
protocolo e 
realização dos 
ajustamentos 
necessários. 

- Computador 
- Internet 
- Correio 

eletrónico 
 

  



 
     

 

 Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)  

 
 

 
  Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

www.cegodomaio.org 
Rua Belarmino Pereira, 4490-609 Póvoa de Varzim 

 Telefone: 252 290 960 e-mail: secexpediente@cegodomaio.org Página  13/ 14  

3.2. Avaliação dos riscos    

Riscos potenciais para o 
plano estratégico 

Como mitigar os riscos potenciais identificados 

1. Falta de tempo dos 

professores para preparar e 

implementar as atividades.  

- Desenvolver atividades que já façam parte do currículo, ou tirar 

proveito do currículo existente 

- Desenvolver atividades colaborativas ou projetos interdisciplinares 

de modo a distribuir a sobrecarga pelos diversos intervenientes. 

- Encorajar os alunos e encarregados de educação a ter um papel 

ativo e apoiando e apoiar os elementos da escola nas atividades 

desenvolvidas. 

- Convidar estudantes universitários para realizar conferências 

sobre segurança digital. 

2. Elevado desinteresse dos 

encarregados de educação. 

- Desenvolver atividades com os estudantes (teatro, música ou 

criação de vídeos) e promover sessões onde os alunos 

apresentam estas atividades aos familiares. 

3. Desvalorização da 

importância da segurança 

informática por parte da 

comunidade educativa 

(professores, funcionários, 

alunos, encarregados de 

educação). 

- Convidar especialistas em segurança informática (Universidades, 

Ordem dos Engenheiros e Polícia) para realizarem conferências 

sobre o assunto. 
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4. Monitorização progresso e avaliação do Plano Estratégico 

de Segurança Digital. 

Área de foco Objetivos estratégicos 

Como é que o progresso e/ou 

a realização dos objetivos 

serão avaliados? 

Período de tempo / 

prazos 

Área de foco 1:  
Formação em 
Segurança 
Digital 

1.1 Até ao final de 2022 

melhorar em 50% o 

nível de consciência 

dos professores e 

funcionários sobre os 

riscos mais comuns 

relacionados com 

segurança digital. 

Questionários e entrevistas 

(prévios e posteriores) para 

medir o nível de consciência dos 

professores e funcionários, 

antes e depois da 

implementação do Plano 

Estratégico de Segurança 

Digital. 

Inquérito 1:   

Antes da sessão de 

formação de cada 

grupo 

Inquérito 2:  

Um ano depois da 

sessão de formação 

de cada grupo 

1.2 Até final de 2022 

melhorar em 50% o 

nível de consciência dos 

encarregados de 

educação sobre os 

riscos mais comuns 

relacionados com 

segurança digital.  

Questionários e entrevistas 

(prévios e posteriores) para 

medir o nível de consciência dos 

encarregados de educação 

antes e depois da 

implementação do Plano 

Estratégico de Segurança 

Digital.  

Inquérito 1:   

Antes da sessão de 

formação de cada 

grupo 

Inquérito 2:  

Um ano depois da 

sessão de formação 

de cada grupo 

Área de foco 2:  

Utilização de 
software 
atualizado e 
licenciado 

2.1 Até final de 2020, 

instalar em todos os 

computadores um 

antivírus robusto e fiável 

e um S.O. genuíno e 

com suporte técnico. 

Registo do número de 

ocorrências ao longo do tempo 

e análise dos dados recolhidos. 

De fevereiro de 2020 

até final de 2020 

Área de foco 2: 

Reduzir 
número de 
incidentes 
relacionados 
com 
segurança 
digital 

3.1 Desenvolver até final 

de 2021 um protocolo 

eficiente e transparente 

para lidar com 

incidentes ligados a 

cyberbullying. 

Questionários/ entrevistas 

(prévios e posteriores) para 

determinar o tipo de incidentes 

que ocorrem, o seu número, 

grupo etário por incidente, grau 

de consciência pessoal e 

capacidade individual de lidar 

com os incidentes. 

Inquérito 1: 

fevereiro 2020 

Inquérito 2:  

dezembro 2020 



 

 

  



 

 

 


