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Resumo 

Este documento resulta da tarefa O1 do 
projeto “SafeLabs”, financiado pelo 
Programa de Educação para Adultos, 
ErasmusPlus. Os parceiros envolvidos 
pesquisaram na Internet recursos e 
informações sobre os perigos associados à 
Internet e formas de evitá-los ou solucioná-
los. Pesquisaram ainda sobre formas de 
organização de laboratórios de informática 
seguros, com especial ênfase nas pessoas 
com deficiência cognitiva. Os resultados 
produzidos são apresentados na 1ª parte deste documento. 

O passo seguinte incidiu em entrevistas com as partes interessadas. Foram organizados 
encontros presenciais com professores, formadores, educadores especiais e pessoas com 
deficiência cognitiva. Simultaneamente foi realizada uma discussão com recurso às redes sociais. 
Alguns participantes responderam a questionários. Os resultados desta ampla discussão podem 
ser encontrados na 2ª parte deste documento. 

Esta pesquisa teve como objetivo adquirir conhecimentos sobre as necessidades e os problemas 
associados às pessoas com deficiência intelectual quando utilizam a internet ou trabalham em 
laboratórios de informática. As soluções encontradas para uma base de dados com regras de 
segurança são apresentadas na 3ª parte deste documento. 
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 1 Internet e outros recursos 
relativos ao projeto 

Os parceiros do projecto, com recurso à Internet e 
outras fontes de informação pesquisaram informações 
sobre pessoas com deficiência e perigos associados à 
internet, proteção e comportamentos seguros na 
internet. A pesquisa focou-se também em questões de 
organização de laboratórios de informática, manutenção 
de computadores em laboratórios e regras de segurança 
ao nível da utilização de computadores e Internet em tais lugares. 

Abaixo encontram-se ligações com uma breve descrição e palavras-chave associadas aos temas 
pesquisados. 

		 	 Inclusion	Checo	Republic	

Recurso http://www.jaknainternet.cz/page/1653/internet-a-handicapovani/ 

Língua	 Checo 
Descrição	 Como	é	que	pessoas	portadoras	de	deficiência	trabalham	na	internet. 

Palavras	chave	 Utilização	da	internet 
	 	

Recurso http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-

2015/svitavy/branime-se-kybersikane/ 

Língua	 Checo 
Descrição	 O	 Projeto	 “Nós	 defendemos	 o	 cyberbullying”	 é	 focado	 em	 pessoas	 com	 defice	

cognitivo. 

Palavras	chave	 Cyberbullying,	Projeto 
	 	

Recurso http://docplayer.cz/152753-Jak-zajistit-bezpecnost-deti-na-internetu.html	 

Língua	 Checo 
Descrição	 Internet	segura	para	crianças 

Palavras	chave	 Internet	segura,	crianças 
	 	

Recurso http://www.bezpecnyinternet.cz/ 

Língua	 Checo 
Descrição	 Internet	segura	para	todos 

Palavras	chave	 Internet	segura 
	 	

Recurso http://is.jabok.cz/th/5170/jabok_v/absolventska_prace.txt 
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Língua	 Checo 
Descrição	 Tese	de	licenciatura	“Internet	e	pessoas	com	défice	cognitivo”. 

Palavras	chave	 Internet	segura 
	 	

Recurso http://mestovsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dok

umenty=512111 

Língua	 Checo 
Descrição	 PowerPoint	(Apresentação	em	conferência	na	Universidade	Palacký	de	Olomouc) 

Palavras	chave	 Cyberbully		
	 	

Recurso https://www.youtube.com/watch?v=0YSLnEK9j14 

Língua	 Checo,	Inglês 
Descrição	 Video	sobre	Ciberbullying	em	Inglês	com	legendas	em	checo 

Palavras	chave	 Cyberbullying 
	 	

Recurso https://www.facebook.com/help/420576171311103/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 O	que	posso	fazer?	Bullying	via	Facebook. 

Palavras	chave	 Cyberbullying,	Facebook,	meios	de	comunicação	social 
	 	

Recurso	 • http://www.e-include.eu/news/241-safesurfing-training-people-with-

intellectual-disabilities-on-safe-online-behaviour 

• http://inclusion-europe.eu/?page_id=789 

• http://www.safesurfing.eu/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Projeto	“Navegação	Segura” 

Palavras	chave	 Segurança	na	Internet 
	 	

Recurso http://withscotland.org/Recurso/stay-safe-online-internet-safety-training-for-

adults-with-learning-disabilities 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Estar	seguro	online	

Palavras	chave	 Internet	segura,	Regras	de	segurança	na	Internet	na	Escócia	
	 	

Recurso http://www.ibelong.ca/index.php/educators/dating-sexuality-safety/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Encontros,	sexualidade	e	segurança	

Palavras	chave	 Utilização	de	sites	de	encontros	
	 	

Recurso http://www.cybersafetysolutions.com.au/more-about-susan.shtml 
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Língua	 Inglês 
Descrição	 Como	estar	seguro	no	mundo	online	

Palavras	chave	 Segurança	na	Internet,	Soluções	para	cyber	segurança,	Crianças	
	 	

Recurso https://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/transition/Internet.pdf 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Segurança	nas	redes	sociais	e	no	trabalho	

Palavras	chave	 Segurança	na	Internet,	Trabalho	em	redes	sociais	
	 	

Recurso http://arcuk.org.uk/safetynet/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Segurança	na	internet	

Palavras	chave	 Projeto,	Sites	de	segurança	na	internet,	crimes	passionais	
	 	

Recurso http://arcuk.org.uk/safetynet/files/2012/08/Friend-or-Fake-Booklet.pdf 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Falso	ou	amigo	–	Brochura	ETR	gratuita	para	download 

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	Brochura,	Fácil	leitura	
	 	

Recurso http://connectability.ca/2014/01/29/online-safety-and-social-media/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Informação	 sobre	 “Como	 estar	 seguro	 na	 internet	 e	 utilizar	 meios	 de	

comunicação	social”	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	Meios	de	comunicação	social,	Facebook	
	 	

Recurso http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagers-and-

young-adults/staying-safe-online/ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Informação	para	a	família	e	tutores	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	para	pessoas	com	síndrome	de	down	
	 	

Recurso http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Online-Safety-and-Teens-

with-Intellectual-Disabilities/236816 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Segurança	online	e	jovens	com	défice	cognitivo	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	Jovens	com	deficiência	
	 	

Recurso http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUK

Ewji8-
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ncyNHJAhUDeg8KHSPgDloQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1

999-

5903%2F5%2F3%2F376%2Fpdf&usg=AFQjCNG9rgfwWwuzgG6urCoVzLeFMIC0EQ&

sig2=p59yODApgDlkgaN2PHA2Kg&bvm=bv.109395566,d.bGg 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Brochura	“Acesso	à	Internet	por	pessoas	com	défice	cognitivo:	

Desigualdades	e	Oportunidades”	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	acesso	à	internet		
	 	

Recurso http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK

EwiO25XZydHJAhWIVywKHQpLBWEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.

org%2FSPdocs%2FCRPD%2FDGD7102010%2Fsubmissions%2FII.doc&usg=AFQjCNF

O7OHaB0If9f4dMNs_YaNinJbw8A&sig2=V6cdrkk2r9uj9Pg4bVqSbQ 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Lista	de	informação	sobre	inclusão	internacional	-	“Acessibilidade	para	pessoas	com	

défice	cognitivo”	

Palavras	chave	 Acessiblidade	
	 	

Recurso http://ac.els-cdn.com/S1877042813048921/1-s2.0-S1877042813048921-

main.pdf?_tid=5b7e5d0c-a1e8-11e5-89fc-

00000aacb360&acdnat=1450045684_fddd13e1c665171e63c2b419a3c62560 

Língua	 Inglês 
Descrição	 Segurança	em	ambientes	web	para	crianças	com	deficiência	cognitiva	ligeira	

Palavras	chave	 Tecnologias	 de	 Informação	 e	 Comunicação,	 Segurança	 na	 internet,	 deficiência	

cognitiva	ligeira	

 

	 	 Social	Innovation	Centre	

Recurso	 http://www.kis.gov.lv/agentura/metodiskie-materiali/	

Língua	 Letão	

Descrição	 O	 Centro	 de	 Sistemas	 de	 Informação	 da	 Cultura	 desenvolveu	 orientações	
metodológicas	 para	 vários	 grupos,	 como	 parte	 do	 projeto	 da	 biblioteca	 pública,	
chamadas	''Terceiro	filho	do	Pai'',	como	parte	da	iniciativa	co-financiada	por	Melinda	
e	 Bill	 Gates	 para	melhorar	 a	 capacidade	de	utilização	de	 informações	 por	 pessoas	
com	deficiência.	Os	direitos	de	material	 são	da	propriedade	 intelectual	da	agência	
nacional	-	''	Sistemas	de	Informação	Cultural''.	Existem	2	níveis	que	são	aplicáveis	ao	
projeto	SafeLabs,	ambos	criados	em	2010:	
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• Material	metodológico	 para	 pessoas	 com	 deficiência.	 O	material	 descreve	
como	 ensinar	 e	 trabalhar	 com	 pessoas	 com	 deficiência,	 no	 entanto,	
concentra-se	 sobre	 as	 pessoas	 com	 deficiência	 visual	 e	 distúrbios	 de	
movimento.	 Não	 existe	 nenhuma	 secção	 centrada	 nas	 pessoas	 com	
deficiência	 intelectual.	 Também	 fornece	 orientações	 baseadas	 em	 texto	
para	obter	algumas	habilidades	básicas	no	uso	do	PC	e	da	internet.	

• Material	 metodológico	 para	 trabalhar	 com	 as	 pessoas,	 que	 têm	
competências	limitadas	ao	nível	da	socialização	e	comunicação.	O	material	é	
criado	como	suporte	para	funcionários	da	biblioteca	para	ajudar	diferentes	
grupos-alvo.	 O	 material	 não	 apresenta	 sinais	 de	 ser	 dedicado	 às	 pessoas	
com	deficiência,	mas	um	facto	positivo	é	que	tem	tópicos	específicos,	como	
por	 exemplo	 noções	 básicas	 de	 uso	 do	 PC,	 noções	 básicas	 de	 uso	 da	
Internet,	 e-mail	 e	 Skype,	 a	 serem	 explicadas	 para	 o	 potencial	 grupo	 alvo.	
Supõe-se	que,	de	certa	forma	o	funcionário	da	biblioteca	tem	de	ser	capaz	
(baseado	 em	 formações	 nacionais	 adquiridas)	 de	 trabalhar	 também	 com	
deficientes	com	dificuldades	mentais.	

Palavras	chave	 Acesso	à	internet	dos	adultos	com	deficiência		

	 	

Recurso	 https://lv.wikipedia.org/wiki/Datora_piel%C4%81go%C5%A1ana_cilv%C4%93kiem_

ar_%C4%ABpa%C5%A1%C4%81m_vajadz%C4%ABb%C4%81m		

Língua	 Letão	

Descrição	 A	Wiki	tem	um	artigo	em	Letão	chamado	"Adaptação	do	computador	para	pessoas	

com	deficiências”,	mas	fala	principalmente	sobre	o	teclado	e	outros	equipamentos	

para	pessoas	com	deficiência	visual.	

Palavras	chave	 Acesso	à	internet	dos	adultos	com	deficiência,	comunicação	alternativa		

	 	

Recurso	 Appendix	1	

Língua	 Letão	

Descrição	 As	orientações-chave	para	os	serviços	de	estados	de	desenvolvimento	das	

bibliotecas	para	pessoas	com	necessidades	especiais	podem	ser	obtidas	nas	7	

maiores	cidades	da	Letónia.	O	principal	esforço	incide	sobre	as	pessoas	com	

deficiência	visual.	

Palavras	chave	 Acesso	à	internet	dos	adultos	com	deficiência		

	 	

Recurso	 http://old2.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/pers

onas_socializacijas_petijumu_instituts/monografijas/Ivans_Korniljevs_2010.pdf	

Língua	 Letão	

Descrição	 A parte teórica do Livro dá uma visão geral do sistema de apoio ao desenvolvimento 
profissional e oportunidades de apoio de desenvolvimento de carreira durante a 
reabilitação para pessoas com deficiência nos países Bálticos (Letónia, Lituânia, 
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Estónia) e realiza análises comparativas dos pontos comuns e distintos. A parte 
experimental aborda a pesquisa sobre problemas de reabilitação profissional e 
oportunidades para a sua resolução, para pessoas com deficiência na Letónia, com 
base na experiência positiva dos países vizinhos. Conclusões mais significativas - 
principais barreiras que incomodam as pessoas com deficiência no que respeita à 
inclusão no mercado de trabalho: problemas de saúde, incapacidade de encontrar 
um trabalho que seria adequado para os seus desejos e saúde, inadequado ambiente 
de trabalho, a falta de vagas, dificuldades quando se deslocam fora casa, falta de 
informação e educação, falta de motivação e baixa auto-avaliação, a incompreensão 
dos empregadores e estereótipos a respeito das pessoas com deficiência como 
sendo diferentes dos outros, etc., que cria a necessidade de introduzir o apoio ao 
desenvolvimento da carreira e oferta de serviços de reabilitação profissional mais 
perto das casas das pessoas com deficiência. 

Palavras	chave	 Acesso	à	internet	dos	adultos	com	deficiência		

	 	

Recurso	 www.nva.gov.lv/docs/28_54d21440ecd869.92351371.pptx		

Língua	 Letão	

Descrição	 Apresentação	 PPT	 “State	 Employment	 Agency(SEA)	 ao	 serviço	 dos	 jovens	 com	

necessidades	 especiais”.	 A	 apresentação	 foi	 desenvolvida	 no	 início	 de	 2015	 e	

descreve	os	 processos	de	 emprego	para	os	 jovens	 com	necessidades	 especiais.	 As	

necessidades	especiais	 (deficiência	 intelectual)	são	salientadas	nesta	apresentação.	

A	apresentação	descreve	os	obstáculos	em	encontrar	emprego,	consultadoria	sobre	

carreira	e	informações.	De	acordo	com	a	apresentação,	os	jovens	com	necessidades	

especiais	 são	 aconselhados	 a	 aprender	 as	 seguintes	 disciplinas:	 línguas	 e	

informática.	 São	 descritos	 diferentes	mecanismos	 de	 suporte,	 incluindo	 bolsas	 de	

mobilidade	e	subsídios	locais	de	trabalho,	etc.		

Palavras	chave	 Acesso	à	internet	dos	jovens	com	deficiência		

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=Zb6CgYDAkKo	

Língua	 Letão	

Descrição	 Excelente	 video	da	 Letónia	 que	 explica	 os	 cuidados	 a	 ter	 com	as	 ferramentas	 TIC,	

não	devendo	danificá-las.	Cuidados	de	limpeza.	Não	instalar	programas,	verificar	as	

pen	 drives	 com	 o	 antivírus,	 utilizar	 o	 computador	 para	 as	 necessidades	 de	

aprendizagem.	Não	 introduzir	 discos	 pirateados	 se	 o	 computador	 não	 funcionar	 –	

informar	o	professor,	permanecer	calmo	na	sala	de	aulas.	Boa	sorte	no	trabalho	com	

o	computador.	

Palavras	chave	 (Segurança),	sala	de	computadores	

	 	

Recurso	 http://www.uzdevumi.lv/p/informatika/7-klase/datora-programmatura-7462/re-
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2b4abe80-ffba-4ec4-91eb-3c90688887b2	

Língua	 Letão	

Descrição	 Material	realmente	bom,	uma	vez	que	também	contém	imagens.	Afirma	que	é	

adequado	para	alunos	de	7º	ano	mas	também	para	outros	grupo-alvo.		

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	salas	de	computadores	

	 	

Recurso	 http://www.slideshare.net/ievahaa/iekjs-krtbas-noteikumi-datorklas		

Língua	 Letão	

Descrição	 Exemplo	de	uma	das	regras	criadas	nas	escolas	regulares	(regras	internas	para	a	sala	

de	informática).	Não	há	limite	de	idade	específico	mencionado.	A	apresentação	tem	

uma	comunicação	fácil.			

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	sala	de	computadores	

	 	

Recurso	 priede.bf.lu.lv/grozs/Datorlietas/word/DKNOT.DOC	

Língua	 Letão	

Descrição	 Este	 documento	 descreve	 as	 regras	 internas	 para	 o	 uso	 do	 laboratório	 de	

informática	 por	 um	 dos	 professores	 da	 Universidade	 da	 Letónia.	 As	 regras	 estão	

divididas	em	várias	partes:	quem	é	elegível	para	usar	a	sala;	como	se	inscrever	para	

a	sala	e	algumas	dicas	de	segurança	(por	exemplo,	a	partilha	de	senhas	de	acesso,	

etc.);	regras	gerais	e	tempo	de	trabalho.	

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	sala	de	computadores	

	 	

Recurso	 www.powtoon.com/embed/edKop2tQeMy/		

Língua	 Letão	

Descrição	 Agradável	versão	do	programa	PowToon,	criado	para	o	6º	ano.	informação	simples	e	

básica.	

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	sala	de	computadores	

	 	

Recurso	 https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-

noteikumi-datorklase/	

Língua	 Letão	

Descrição	 Outro	agradável	PowToon.	Mais	estruturado.	Fala	sobre	mesas	arrumadas,	manter	a	

calma,	comer	em	salas	com	PC,	etc..	Bom.	

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	sala	de	computadores	

	 	

Recurso	 http://tukumavakarskola.lv/wp-

content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perife

erijas_ieriiceem.htm		
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Língua	 Letão	

Descrição	 Teste	muito	 bom,	 onde	 o	 aluno	 revela	 o	 seu	 nível	 de	 conhecimento	 sobre	 o	 uso	

seguro	da	internet.	

Palavras	chave	 (Segurança)	Regulamentação	para	salas	de	computadores	

	 	

Recurso	 likumi.lv/doc.php?id=205328		

Língua	 Letão	

Descrição	 Convenção	para	pessoas	com	deficiência,	descrevendo	os	seus	direitos.	

Palavras	chave	 défice	cognitivo,	computadores		

	 	

Recurso	 https://www.lattelecom.lv/majai/noderigi/piesledzies-latvija		

Língua	 Letão	

Descrição	 Televisão	nacional	e	provedor	de	internet	possui	cursos	para	idosos,	sobre	o	uso	da	

internet.	

Palavras	chave	 adultos,	internet	

	 	

Recurso	 http://soclp.lv/Media/Default/SOC_REHAB_PROGR/programma%20personam%20ar

%20inv.pdf		

Língua	 Letão	

Descrição	 O	Município	de	Daugavpils	 tem	um	serviço	 social	 denominado	 ''Eu	 também	 tenho	

um	 poder''	 direcionado	 para	 adultos	 e	 pessoas	 com	 deficiência.	 Como	 parte	 do	

serviço,	 o	 programa	 inclui	 ''aprendizagem	 das	 TIC''.	 Programas	 similares	 estão	

disponíveis	em	maiores	municípios.	

Palavras	chave	 Aprendizagem	com	TIC	

	 	

Recurso	 http://macies.drossinternets.lv/		

Língua	 Letão	

Descrição	 Este	é	um	dos	melhores	portais	com	vídeos,	histórias	verídicas,	explicações	sobre	a	

segurança	em	todas	as	suas	formas	possíveis	na	internet.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/rokasgramata_skolotajiem_

drosiba_interneta_pirmais_papildinatais_izdevums.pdf	

Língua	 Letão	

Descrição	 Manual	 para	 professores:	 “Segurança	 na	 Internet”.	 Inclui	 discussões	 em	 redes	

sociais,	 salas	 de	 conversação	 (chatting),	 bullying,	 etc.	 Exemplos/tarefas	 para	 as	

crianças	sobre	como	lidar	com	as	diferentes	situações.	Material	valioso!	

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet	
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Recurso	 http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print	

Língua	 Letão	

Descrição	 Conjunto	de	materiais	 sobre	 criação	de	 identidades	 virtuais,	 o	que	 colocar	ou	não	

colocar	na	internet,	a	segurança	na	Internet.	

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet 	
	 	

Recurso	 http://www.sargi-sevi.lv/?id=261&sa=260		

Língua	 Letão	

Descrição	 Este	material	descreve	as	10	principais	dicas	para	criação	de	perfis	na	internet	e	nos	

chats.	

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet ,	chat	
	 	

Recurso	 www.lia.lv/drosaka_interneta_centrs/		

Língua	 Letão	

Descrição	 Net-Safe	 Letónia	 foi	 criado	 com	 o	 objetivo	 de	 educar	 sobre	 uma	 utilização	 mais	

segura	da	internet	pela	Associação	de	Internet	da	Letónia	(www.drossinternets.lv).	

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet 	
	 	

Recurso	 https://m.lattelecom.lv/par-lattelecom/jaunumi/eksperti-jauniesu-zinasanas-par-

drosu-uzvedibu-interneta-ir-nepietiekamas		

Língua	 Letão	

Descrição	 Na	conferência	dedicada	à	utilização	segura	da	internet	para	as	crianças,	afirmou-se	

que	o	conhecimento	atual	não	é	suficiente.	

Palavras	chave	 Utilização	segura	da	internet	

	 	

Recurso	 https://www.sigmanet.lv/Recurso/show/191	

Língua	 Letão	

Descrição	 Infográficos	agradáveis	sobre	comportamento	seguro	na	internet.	

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet ,	infográficos	
	 	

Recurso	 http://eprasmes.lv/wp-

content/uploads/2015/08/Drosiba_interneta_eScouts_final.pdf	

Língua	 Letão	

Descrição	 Este	 material	 serve	 de	 orientação	 para	 ''Segurança	 na	 Internet'',	 criado	 em	 2015	

como	 parte	 do	 projecto	 “TRANS	 EScouts”.	 Os	 termos	 discutidos	 são:	 e-segurança,	

senha,	uso	de	cartão	de	crédito,	dados	pessoais	na	 internet,	 spam,	privacidade	ao	

usar	computadores	públicos,	vírus,	direitos	de	propriedade	intelectual.	
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Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet 	
	 	

Recurso	 http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/stundu_plani/stundu_plans_3-

6_klasem_apdraudejumi_interneta.pdf		

Língua	 Letão	

Descrição	 As	escolas	parecem	ser	obrigadas	a	expor	em	cerca	de	40	minutos	aos	alunos	do	3º	

ao	6º	ano	apresentações	longas	sobre	a	utilização	segura	da	internet.	Há	um	site	na	

internet	 “safeinternet.lv”	 criado	 para	 esses	 fins.	 O	material	 é	 usado	 com	 base	 na	

www.safesurfingkids.com.	As	 secções	discutidas	 são:	 ''Estranhos'',	 “Acordo	sobre	a	

utilização	 segura”,	 “senhas”,	 “e-mails”	 e	 “Informações	 que	 podem	 ser	 divulgadas	

quando	se	conhece	alguém	na	Internet”.	Este	material	é	relevante	para	ser	utilizado	

de	base	para	um	estudo.		

Palavras	chave	 Comportamento	seguro	na	internet 	
	 	

Recurso	 http://www.drossinternets.lv/spele/	

Língua	 Letão	

Descrição	 O	jogo,	voltado	para	alunos	do	5º	e	6ª	ano	aborda	a	segurança	na	internet.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	jogo	

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=h8JPFs6aJWo	

Língua	 Letão	

Descrição	 Há	também	alguns	vídeos	para	os	jovens	sobre	o	uso	seguro	da	internet.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 http://www.ir.lv:889/2015/4/13/uzvediba-interneta-jaapgust-tapat-ka-noteikumi-

uz-cela.	

Língua	 Letão	

Descrição	 Este	artigo	aborda	o	facto	de	ser	tão	necessário	ensinar	nas	escolas	“A	segurança	na	

internet”	como	é	com	''As	regras	de	trânsito	''.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 http://www.consumerclassroom.eu/lv/materi%C4%81li-par-

dro%C5%A1%C4%ABbu-internet%C4%81		

Língua	 Letão	

Descrição	 Breves	observações	sobre	a	segurança	na	internet	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/datu-droshiiba-socialajos-tiiklos--
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stingra-uzraudziiba-vai-pashu.a89702/	

Língua	 Letão	

Descrição	 Artigo	que	aborda	a	segurança	dos	dados	em	redes	sociais.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	Meios	de	comunicação	social	

	 	

Recurso	 https://www.esidross.lv/2014/07/04/kadi-ir-informacijas-drosibas-draudi-socialajos-

tiklos-un-ka-tos-noverst/		

Língua	 Letão	

Descrição	 Neste	artigo	discute-se	sobre	as	ameaças	nas	redes	sociais	e	como	eliminá-las.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	redes	sociais	

	 	

Recurso	 http://epadomi.lv/gimene/drosiba/28082015-

10_padomi_berniem_kas_palidzes_but_drosak	

Língua	 Letão	

Descrição	 10	dicas	para	ensinar	crianças	a	navegar	de	forma	mais	segura	na	internet.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 www.drossinternets.lv/upload/vecaku.../kiberterorizesana_vecaki.pdf			

Língua	 Letão	

Descrição	 Materiais	 sugestivos	 para	 identificar/compreender	 crianças	 vitimas	 de	 bullying	 na	

internet	e	conselhos	para	os	pais.	

Palavras	chave	 	cyberbullying	na	internet	

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=UVjoBnV7r9w	

Língua	 Letão	

Descrição	 Vídeo	curto	do	youtube	que	discute	o	bullying	na	internet.	

Palavras	chave	 cyberbullying	na	internet 	
	 	

Recurso	 http://lpmc.lv/uploads/media/Apdraudejumi_un_atbildiba_interneta.pdf		

Língua	 Letão	

Descrição	 Material	 que	aborda	ameaças	e	 responsabilidade	na	 internet	 (parte	do	projeto	de	

utilização	segura	da	 Internet).	Existem	estatísticas	acerca	do	que	as	crianças	fazem	

na	 internet,	 quais	 as	 ameaças	 inerentes	 e	 especificamente,	 diferentes	 formas	 de	

violência,	enfatizando	o	bullying	e	formas	de	sinalização	das	vítimas.	

Palavras	chave	 cyberbullying	na	Internet, vítima	

	 	

Recurso	 http://macies.drossinternets.lv/		

Língua	 Letão	
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Descrição	 Um	dos	tópicos	é	dedicado	ao	bullying	na	internet 	
Palavras	chave	 cyberbullying	na	Internet, vítima	

	 	

Recurso	 http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print		

Língua	 Letão	

Descrição	 Material	sobre	o	bullying	emocional	na	internet.	

Palavras	chave	 cyberbullying	na	Internet, vítima	

	 	

Recurso	 https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/nelegals-saturs-

interneta	

Língua	 Letão	

Descrição	 Onde	efetuar	uma	denúncia	sobre	material	ilegal	na	internet,	o	bullying	emocional.	

Palavras	chave	 cyberbullying	na	Internet, vítima,	ajuda	

	 	

Recurso	 http://www.esafetylabel.eu/web/guest		

Língua	 Letão	

Descrição	 Rótulos	para	as	escolas	sobre	segurança	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet	

	 	

Recurso	 http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/587091-

pusaudzi_klust_par_santazas_upuriem	

Língua	 Letão	

Descrição	 Artigo	 de	 autoria	 do	 Diretor	 da	 Inspeção	 Nacional	 Defensora	 dos	 Direitos	 das	

Crianças,	 da	 Letónia	 (VBTAI),	 que	 aborda	 a	 situação	 dos	 jovens	 letões	 vítimas	 de	

chantagem.	As	informações	são	obtidas	a	partir	da	linha	de	apoio	para	os	jovens.	A	

VBTAI	abordou	a	União	Europeia	com	o	seu	projeto	“Net-Safe	Látvia”	criando	alguns	

vídeos	 informativos	 voltados	 para	 a	 sociedade	 e	 para	 serem	 utilizados	 pelos	

professores	e	nas	escolas	públicas	da	Letónia	para	trabalhar	com	os	alunos	o	tema	

da	segurança	na	Internet.	

Palavras	chave	 Jovens vítimas de chantagem no uso da internet 	

	 	

Recurso	 Jobpics	Europe	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Projecto	especial	para	 fazer	a	 consulta	de	carreira	para	pessoas	 com	necessidades	

especiais.	

Palavras	chave	 Consulta,	apoio	
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	 	 Polish	Association	for	Persons	with	Deficiência	cognitiva	

Recurso	 http://psouu.org.pl/publikacje-wai#mbi	

Língua	 Polaco	

Descrição	 PSONI	(former	PSOUU)	é	líder	na	formação	de	pessoas	com	deficiência	cognitiva	no	

âmbito	da	utilização	segura	da	internet.	A	PSONI	publicou	três	brochuras	em	texto	de	

fácil	leitura:	

O	meu	computador	

A	minha	internet	

A	minha	segurança	na	internet	

Palavras	chave	 internet,	Segurança	na	internet,	texto	de	fácil	leitura	

	 	

Recurso	 http://psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Poradnik_IT_-_do_internetu_0.pdf		

Língua	 Polaco	

Descrição	 Em	2015	foi	publicado	um	Manual	metodológico	para	pessoas	com	deficiência	

cognitiva		que	aborda	o	uso	das	novas	tecnologias	na	terapia	e	educação.		

Palavras	chave	 Aplicação	para	pessoas	com	deficiência	cognitiva,	regras	de	segurança	na	Internet,	

multimédia	e	internet	

	 	

Recurso	 www.sieciaki.pl	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Instituição	que	trabalha	na	segurança	das	crianças	na	Internet,	na	Polónia.	Alguns	

aspetos	em	comum.		

Palavras	chave	 Regras	de	segurança	na	Internet,	crianças	

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=Z2gTqN8bkTo		

https://www.youtube.com/watch?v=WR6AWpbaJAc		

Língua	 Polaco	

Descrição	 Filmes	educativos	realizados	por	organizações	não	governamentais	(NGO)	responsáveis	

pela	criação	de	“sieciaki”,	“Do	not	Share	Your	data”	e	“Small	photo,	big	problem”.	
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Palavras	chave	 Regras	de	segurança	na	Internet,	crianças,	dados	privados,	upload	de	fotos.	

	 	

Recurso	 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Swojej-drugiej-polowki-w-internecie-szukaja-

tez-osoby-niepelnosprawne,wid,17897475,wiadomosc.html?ticaid=11632f	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Uma	das	 situações	mais	 perigosas	 prende-se	 com	os	 encontros	 via	 Internet.	 Pessoas	

com	deficiência	 cognitiva	 acedem	 a	 esses	 portais	 e	marcam	 encontros.	 Inclui	 artigos	

informativos	 acerca	 dos	 portais	 de	 encontros	 dirigidos	 a	 pessoas	 com	 deficiência,	

centrando-se	essencialmente	nas	pessoas	com	deficiência	física	mas	não	só.		

Palavras	chave	 Encontros	na	net	

	 	

Recurso	 http://www.ipon.pl/randki/	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Portais	de	encontros	para	pessoas	com	deficiência.	

Palavras	chave	 Encontros	na	net	

	 	

Recurso	 appendix	no	1	-article	in	pdf,	

Anna	Andrzejewska-Cioch,	Agnieszka	Zaborowska		

Língua	 Polaco	

Descrição	 Trabalho	de	rua	sobre	 ideias	web.	Trabalho	de	rua	sobre	a	net	como	resposta	para	o	

suicídio	entre	jovens.		

Palavras	chave	 Trabalho	de	rua,	suicídio,	internet,	ajuda	online	

	 	

Recurso	 http://www.kul.pl/art_53387.html	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Trabalho	de	rua	online	–	artigo	de	Jarosław	Jęczeń		

Palavras	chave	 Trabalho	de	rua	online	,	internet,	ajuda	online	

	 	

Recurso	 http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/13765/applets/index.htm	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Estratégia	“No	Go	Tell”	–	trabalhado	na	Austrália	por	BoysTown.	Estratégia	a	ser	
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utilizada	quando	alguém	abusa	de	utilizadores	online.		

Palavras	chave	 ódio,	abuso	na	Internet,	violência,	ajuda	

	 	

Recurso	 http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4398	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Regulamentação	de	 laboratórios	de	 informática	 com	 recurso	a	 figuras.	Após	algumas	

alterações	podem	tornar-se	bons	exemplos	de	manuais	com	recurso	a	 textos	de	 fácil	

leitura.		

Palavras	chave	 Laboratórios	de	informática,	regulamentação,	textos	de	fácil	leitura	

	 	

Recurso	 http://www.komputerswiat.pl/sekcje-specjalne/powrot-do-szkoly/bezpieczenstwo/8-

zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx	

Língua	 Polaco	

Descrição	 8	Regras	para	uma	navegação	segura	na	internet	

Palavras	chave	 Regras	de	segurança	na	Internet,	perigos	na	internet,	ajuda	

	 	

Recurso	 http://szkolazklasa2013.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=4372	

Língua	 Polaco	

Descrição	 Apresentação	–	Como	usar	as	redes	sociais	de	 forma	sensata?	–	algumas	regras	úteis	

no	último	diapositivo.		

Palavras	chave	 Redes	sociais,	regras	

 

 Instituto	Politécnico	de	Santarém	

Recurso	 http://www.e-include.eu/	

Língua	 Inglês	

Descrição	 e-journal,	o	jornal	online	da	Europa	inclusiva.	

Palavras	chave	 Deficiência	cognitiva,	europa,	inclusão	

	 	

Recurso	 http://www.safesurfing.eu/		
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Língua	 Inglês,	Francês,	Italiano,	Polaco,	Espanhol	

Descrição	 Projeto	acerca	da	proteção	de	privacidade	na	internet	

Palavras	chave	 Dados	privados,	proteção	na	internet	

	 	

Recurso	 https://www.mencap.org.uk/	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Instituição	com	a	missão	de	melhorar	a	qualidade	de	vida	das	pessoas	com	dificuldades	

de	 aprendizagem	 e	 das	 suas	 famílias,	 facultando	 acesso	 a	 atividades	 locais	 de	 cariz	

lúdico,	de	aconselhamento	e	informação	acerca	de	temas	como	emprego	e	educação,	

ajudando	as	pessoas	a	viverem	pela	primeira	vez	de	forma	independente.	

Palavras	chave	 Dificuldades	de	aprendizagem,	inclusão,	aconselhamento,	mudar	de	atitudes,	apoio.	

	 	

Recurso	 http://www.washington.edu/doit/	

Língua	 Inglês	

Descrição	 O	Centro	DOIT	(Disabilities,	Opportunities,	Internetworking,	and	Technology)	dedica-se	

a	promover	capacidades	nas	pessoas	com	deficiência	através	da	tecnologia	e	educação.	

Palavras	chave	 Pessoas	com	deficiência,	inclusão,	tecnologia	da	informação,	Internet,	conteúdos	

online,	recursos.	

	 	

Recurso	 http://powerupwhatworks.org/technology/teaching-students-disabilities-about-online-

safety	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Ensinando	estudantes	com	deficiência	acerca	de	segurança	na	Internet.	

Palavras	chave	 Segurança	na	internet,	ensinar,	sala	de	aula,	pessoa	com	deficiência.	

	 	

Recurso	 http://www.mdpi.com/1999-5903/5/3/376		

Língua	 Inglês	

Descrição	 Acesso	 à	 Internet	 por	 pessoas	 com	 deficiência	 cognitiva:	 desigualdades	 e	

oportunidades.	

Palavras	chave	 Uso	da	internet,	deficiência	cognitiva,	potenciais	benefícios,	TIC.	

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=8CuL5p5Vlvw&feature=youtu.be	 
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Língua	 Inglês	

Descrição	 Como	podemos	incluir	estudantes	com	deficiência	em	cursos	com	computadores?	

Palavras	chave	 Estudantes	com	deficiência,	computadores,	cursos,	inclusão,	TIC	

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/watch?v=2lQKndS1Zcs 

Língua	 Inglês	

Descrição	 Trabalhando	em	conjunto:	Pessoas	com	deficiência	e	Tecnologia	informática.	

Palavras	chave	 Pessoas	com	deficiência,	computadores,	inclusão,	Tecnologia.	

	 	

Recurso	 http://www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internet_safety_p

arent_guide.pdf	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Dificuldades	de	aprendizagem,	Autismo	e	segurança	na	internet:	Um	guia	para	pais.	

Palavras	chave	 Internet,	segurança,	comportamento	anti-social,	cyberbullying,	deficiência,	pais,	guia	

	 	

Recurso	 http://www.dge.mec.pt/e-acessibilidades	

Língua	 Portuguese	

Descrição	 DIREÇÃO	GERAL	DA	EDUCAÇÃO	–	E-ACESSIBILIDADES	

Palavras	chave	 Educação	inclusiva,	necessidades	educativas	especiais,	acessibilidades	na	informação.	

	 	

Recurso	 http://www.ict4ial.eu/guidelines-accessible-information	

Língua	 Português,	Inglês	e	outras	24	Línguas	

Descrição	 Dicas	para	informação	acessível	

Palavras	chave	 Meios	 acessíveis,	 informação	 acessível,	 dicas,	 internet,	 TIC,	 acessibilidade	 na	

informação	no	ensino.	

	 	

Recurso	 https://www.w3.org/TR/WCAG20/	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Orientações	para	conteúdos	acessíveis	na	internet.	

Palavras	chave	 Acessibilidade	 de	 aconteúdos,	 W3C,	 meios	 de	 comunicação	 acessíveis,	 informação	

acessível,	orientações,	web.	



 

  

20 Levantamento de Informação Relativa aos Perigos Associados à Utilização da Internet e 
Computadores em Laboratórios para Pessoas com Deficiência Cognitiva 

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o 
autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

	 	

Recurso	 https://www.youtube.com/user/load2learn	

Língua	 Inglês	

Descrição	 Orientações	para	conteúdos	acessíveis	

Palavras	chave	 Load2learn,	conteúdos	acessíveis,	informação	acessível,	orientações,	media.	

	 	

Recurso	 http://www.redesolidaria.org.pt/		

Língua	 Português	

Descrição	 Rede	de	Solidariedade	–	Agregação	de	informação	a	partir	de	NGOs,	sobre	e	para	
aqueles	que	se,	sendo	deficientes,	se	encontram	em	risco	de	exclusão.	

Palavras	chave	 Solidariedade,	pessoas	com	deficiência.	

	 	

Recurso	 www.internetsegura.pt	
www.seguranet.pt	

http://www.internetsegura.pt/Recurso	(online	Recurso)	

Língua	 Português	

Descrição	 Internet	Segura	–	Promove	desde	2004	navegação	segura	na	Internet.	

Palavras	chave	 navegação	segura	na	Internet,	web	segura.	

	 	

Recurso	 www.webwewant.eu		

Língua	 Inglês,	Português,	Espanhol,	Polaco,	Francês,	Checo	e	outras.	

Descrição	 Manual	para	educadores,	aulas	e	atividades	sobre	segurança.	

Palavras	chave	 Internet	segura,	web	segura,	segurança,	tecnologias	online,	aulas,	educadores.	
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2 Resultados da discussão nas 
redes sociais e das reuniões 

Os	parceiros	trabalharam	nas	perguntas	a	serem	
feitas	a	pessoas	com	deficiência	e	aos	
responsáveis	dos	laboratórios	de	informática.	O	
objectivo	destas	entrevistas	era	descobrir	os	
problemas	que	enfrentam	os	utilizadores	dos	
computadores	e	da	internet,	como	eles	os	
resolvem	e	quais	são	os	seus	conhecimentos	sobre	
os	perigos	da	Internet.	As	questões	foram	
publicadas	nos	Facebooks	das	instituições	dos	parceiros	envolvidos	e	foram	discutidas	durante	
as	reuniões	com	as	partes	interessadas.	

Lista	de	perguntas	a	serem	colocadas	a	quem	apoia	pessoas	com	deficiência	cognitiva:	

• Que	tipo	de	situações	de	trabalho	com	o	computador	ou	com	dispositivos	móveis	
considera	perigosas?	Há	perigos	específicos	para	pessoas	com	deficiência	cognitiva?	Se	
acha	que	sim,	descreva-os.	

• Conhece	alguém	com	deficiência	cognitiva,	que	é/foi	vítima	de	cyberbullying	(violência	
na	internet,	perseguição)?	

• Quais	são	as	regras	principais	de	segurança	quando	se	trabalha	com	o	computador	ou	
na	internet?	Pode	descrevê-las?	

• Qual	é	o	tipo	de	informação	que	considera	tão	privada	que	nunca	pensaria	publicá-la	na	
internet?	

• O	que	é	que	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	pesquisam	na	Internet	e	
especialmente	nas	redes	sociais?	

• Com	quem	poderia	falar	se	tiver	dúvidas	ou	problemas	ao	utilizar	a	internet	e	o	
computador?	

Adicionalmente:	

• Que	tipo	de	comportamento	dos	outros	utilizadores	da	Internet	é	potencialmente	
perigoso?	

• Costuma	usar	programas	que	protejam	os	utilizadores	dos	computadores	como	por	
exemplo	os	de	controlo	parental?	

• Costuma	comprar	produtos	on-line	com	cartão	de	crédito?	

Lista	de	perguntas	a	serem	feitas	a	pessoas	com	deficiência	cognitiva:	

• Conhece	alguém	com	deficiência	cognitiva,	que	é/foi	vítima	de	cyberbullying	(violência	
na	internet,	perseguição)?	

• Qual	é	o	tipo	de	informação	que	considera	tão	privada	que	nunca	pensaria	publicá-la	na	
internet?	

• O	que	é	que	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	pesquisam	na	Internet	e	
especialmente	nas	redes	sociais?	
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• Que	tipo	de	comportamento	dos	outros	utilizadores	da	Internet	é	potencialmente	
perigoso?	Pode	descrevê-los?	

• Com	quem	poderia	falar	se	tiver	dúvidas	ou	problemas	ao	utilizar	a	internet	e	o	
computador?	

As	perguntas	dirigidas	a	pessoas	com	deficiência	cognitiva	foram	aplicadas	na	forma	de	textos	
de	fácil	leitura.	

 

2.1 Discussões no Facebook, questionários e reuniões entre 
pares 

Foram	publicadas	questões	nos	perfis	dos	Facebooks	das	entidades	parceiras.	Os	visitantes	
responderam	às	questões.	

A	tabela	1	apresenta	as	estatísticas	de	visitantes	e	o	âmbito	de	posts.	 
	 República	Checa	 Letónia	 Polónia	 Portugal	 Total	

Nº	de	posts	publicados	 4	 1	 9	

questionários	

14	

Nº	de	destinatários	abrangidos	por	
todos	os	posts		

516	 130	 1478	 2124	

Nº	de	destinatários	que	clicaram	nos	
posts	

12	 10	 99	 121	

Nº	de	comentários		 3	 3	 39	 45	

Para	obter	mais	respostas	e	fomentar	o	diálogo,	os	parceiros	organizaram	também	reuniões	e	
enviaram	e	recolheram	questionários	ao	público-alvo.	

As	respostas	obtidas	revelam	qual	o	nível	de	consciência	e	quais	os	problemas	enfrentados	no	
trabalho	em	laboratórios	de	informática.		

1. Que	tipo	de	situações	de	trabalho	com	o	computador	ou	com	dispositivos	móveis	
considera	perigosas?	Há	perigos	específicos	para	pessoas	com	deficiência	cognitiva?	Se	
acha	que	sim,	descreva-os.	

• Partilha,	recolha	(e	uso)	de	dados	pessoais.	
• Serviços	pagos	na	Internet;	situações	relacionadas	com	a	circulação	de	dinheiro	

(empréstimos	rápidos,	compras	na	Internet);	
• Familiarização	na	Internet	(chat,	portais	para	encontros).	
• Acesso	a	páginas	web	com	informações	controversas	(pornografia,	o	nazismo,	etc.)	
• As	situações	de	risco	são	as	mesmas	tanto	para	as	pessoas	com	deficiência	como	para	as	

pessoas	sem	deficiência.	Ambas	lidam	com	os	mesmos	problemas	no	que	respeita	à	
segurança	na	internet.	
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• Existem	riscos	específicos	para	pessoas	com	deficiência	cognitiva,	a	existência	de	uma	
maior	vulnerabilidade	à	manipulação;	

• Segurança	elétrica;	
• Violência	emocional;	
• Violência	sexual	e	física.	

2. Conheces	alguém	com	deficiência	cognitiva,	que	é/foi	vítima	de	cyberbullying	
(violência	na	internet,	perseguição)?	

• Sim.	(Na	Polónia	apenas	dois	participantes	partilharam	os	seus	conhecimentos	-	uma	
pessoa	que	foi	insultada	pelo	amigo	no	Facebook	porque	antes	eles	tinham	um	
argumento	na	vida	real;	uma	pessoa	foi	insultada	"Você	é	estúpido,	gordo	ou	você	
tresanda".	Em	Portugal:	assédio	sexual	e	violência	por	parte	de	colegas	da	mesma	
escola.	

3. Quais	são	as	necessidades	de	regras	de	segurança	quando	trabalhas	com	
computadores	e	na	internet?	

• Informação	sobre	os	perigos	da	Internet.	
• Explicação	sobre	o	significado	das	palavras:	bullying,	roubo,	relacionamentos	virtuais.	
• Ter	alguma	pessoa	de	confiança,	a	quem	as	pessoas	com	deficiência	possam	partilhar	os	

seus	problemas.	
• Estar	atento	às	compras	on-line.	
• Páginas	com	informações	controversas.	
• Formar	pessoas	com	deficiência	em	determinados	comportamentos:	não	publicar	

informação	confidencial,	consciencialização	de	que	não	conhecem	os	utilizadores	de	
chats,	das	páginas	de	encontros,	etc,	não	publicar	os	seus	hábitos	de	vida	diários	e	dos	
seus	familiares	e	amigos	no	Facebook.	

• Regras	de	segurança	no	trabalho	com	o	seu	computador:	
o Ergonomia	no	trabalho	com	computador;	
o Requisitos	técnicos	gerais	para	instalações	de	trabalho	com	um	computador;	
o Requisitos	técnicos	gerais	para	trabalhar	com	computadores	e	equipamentos	

eletrónicos;	
• Regras	de	segurança	para	trabalhar	com	a	Internet	e	com	os	outros:	

o Requisitos	mínimos	gerais	para	o	software;	
o É	necessário	complementar	as	disposições	da	proibição	do	uso	de	dispositivos	

móveis	inteligentes	nas	instalações	escolares;	
• Ações	preventivas:	

o O	espaço	deve	ser	sempre	supervisionado	por	uma	equipa!	
o Equipamento	Técnico	-	Instalação	de	segurança,	possibilidade	de	desbloquear	

rapidamente	a	rede	elétrica,	extintor	de	incêndio;	
o Disposições	relativas	à	segurança	no	trabalho	devem	ser	afixadas	numa	posição	

de	destaque	e	ser	de	fácil	interpretação;	
• Informação	sobre	os	eventos	locais	e	internacionais	acerca	do	"Dia	da	Internet	Segura”;	
• Trabalhar	com	os	pais,	pelo	menos,	quatro	vezes	em	cada	ano	escolar;	os	pais	devem	

prestar	maior	atenção	relativamente	aos	sites	que	os	seus	filhos	não	devem	visitar.	
• Distribuição	de	vídeo,	reprodução	legal.	Durante	a	escolha	de	materiais	de	vídeo	para	

serem	exibidos,	é	importante	não	só	mostrar	situações	de	todo	proibidas,	mas	também	
os	efeitos	adversos	e	perigosos	associados	a	essas	situações;	
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• Regras	relativas	à	utilização	do	espaço	de	alojamento	de	informação	disponibilizado	na	
Internet,	de	preferência	sob	a	forma	de	informação	visual,	facilmente	acessível;	

• Necessidade	de	obter	e	instalar	os	softwares	de	controlo	parental	mais	populares	e	
eficazes,	tanto	para	trabalhar	com	computadores	como	com	dispositivos	móveis	–	
conselhos	e	guias	de	instalação	de	fácil	compreensão.	

• Trabalhar	a	consciência	emocional	recorrendo	a	métodos	de	treino	ativo,	jogos	
interativos,	a	formação	de	um	nexo	de	causalidade	entre	o	que	está	acontecer	e	para	
demonstrar	as	potenciais	consequências	de	uma	má	decisão.	Necessidade	de	outras	
disciplinas,	como	estudos	sociais,	formação	ética	para	falar	sobre	a	violência	na	Internet	
e	suas	consequências	fomentando	a	responsabilidade	na	partilha	de	informações;	

• Criação	de	materiais	especiais	de	ensino	-	vídeos,	formação	com	recurso	a	jogos	
didáticos	e	meios	interativos	com	simulação	de	situações,	permitindo	a	escolha	de	
atividades	e	descobrir	as	consequências	de	cada	ação	individual.	Os	jogos	devem	ser	
facilmente	compreendidos	em	termos	visuais,	sem	grandes	quantidades	de	texto	legível	
ou	audível.	O	material	de	vídeo	não	deve	evitar	as	cenas	de	violência	para	demonstrar	
as	potenciais	e	reais	consequências	de	determinadas	ações	na	Internet.	Todo	o	material	
deve	estar	disponível	no	sitio	web;	

• Concessão	de	certificados	aplica-se	não	só	às	escolas	de	ensino	especial,	mas	também	
em	instituições	de	educação	geral,	especialmente	se	incluírem	alunos	com	necessidades	
especiais,	assim	como	nos	lares	destas	crianças:	

• Concessão	de	certificados	aplica-se	não	só	às	escolas	de	ensino	especial,	mas	também	
em	instituições	de	educação	geral,	especialmente	se	incluírem	alunos	com	necessidades	
especiais,	assim	como	nos	lares	destas	crianças:	

4. Qual	é	o	tipo	de	informação	que	consideras	tão	privada	que	nunca	pensarias	
publicá-la	na	internet?	

• Informações	sobre	o	cartão	de	identidade.	
• Informação	sobre	dinheiro	(cartões	de	crédito,	senhas,	etc.).	
• Informação	sobre	a	minha	família,	a	minha	morada.	
• Fotos	de	crianças.	
• Informações	sobre	o	local	de	trabalho	(morada).	
• Informações	sobre	a	localização	quando	se	ausenta	de	casa;	
• Informação	sobre	a	doença	de	que	padeço;	
• Acesso	à	informação	(senhas,	códigos);	
• Fotos	que	induza	seguidores	do	website;	
• Fotos	de	outras	pessoas	sem	sua	permissão,	fotos	privadas;	

5. O	que	é	que	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	pesquisam	na	internet,	
especialmente	nas	redes	sociais?	

• Oportunidades	para	o	seu	tempo	de	lazer.	
• Oportunidades	para	a	partilha	de	fotos	e	experiências.	
• Oportunidades	para	conhecer	outras	pessoas.	
• Oportunidades	para	ser	popular	participando	em	discussões	no	facebook.	
• Jogar	jogos.	
• Atividades	relacionadas	com	a	necessidade	de	socializar	-	redes	sociais,	namoro;	
• Atividades	relacionadas	com	a	maturidade	sexual;	
• Empréstimos	financeiros	rápidos;	
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• Oportunidades	de	auto-promoção;	
• Música,	filmes;	
• Possibilidade	de	falar/partilhar	problemas,	procura	de	aconselhamento	

6. Com	quem	poderão	falar	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	se	tiverem	quaisquer	
dúvidas	ou	problemas	durante	a	utilização	da	Internet	e	do	computador?	

• Professores,	assistentes,	pessoas	que	os	apoiam;	
• Os	pais,	irmãos	ou	alguém	das	suas	famílias;	
• Ninguém;	
• Amigos,	colegas;	
• Nenhum,	porque	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	têm	dificuldade	em	identificar	

situações	problemáticas.	

Outras	questões	que	surgem	durante	as	discussões:	

• A	equipa	de	apoio	deve	estar	sempre	disponível	para	a	turma;	
• Educar	os	pais	sobre	primeiros	socorros	para	crianças	em	tais	situações;	
• Casos	de	abuso	emocional	(ou	se	existe	uma	suspeita	de	tal	situação),	é	necessário	para	

uma	criança	(jovem)	poder	confiar	em	alguém	-	assistente	social	da	instituição	ou	
professor,	nos	pais	em	casa;	

• Necessidade	de	ser	ensinado	a	confiar	em	adultos	que	lhe	são	próximos	e	que	são	
capazes	de	prestar	apoio	e	assistência	nessas	situações	-	pessoal	da	instituição	e	pais;	

• Conhecimento	de	software	de	controlo	parental,	como	o	Net	Nanny	Parental	e	Flux.	

	

Respostas	das	pessoas	com	deficiência	cognitiva	

1. O	que	é	que	as	pessoas	com	deficiência	cognitiva	pesquisam	na	internet,	
especialmente	nas	redes	sociais?	

• Ouvir	música;	assistir	a	filmes.	
• Procurar	tópicos	interessantes	(por	exemplo,	animais,	jornais);	
• Procura	de	emprego;	
• Usar	e-mail,	Facebook,	portais	de	encontros	e	outros	portais	de	conversação;	
• Chamar	outras	pessoas,	usar	a	câmera	web.	

2. Qual	é	o	tipo	de	informação	que	consideras	tão	privada	que	nunca	pensarias	
publicá-la	na	internet?	

• Informações	sobre	o	estado	de	saúde.	
• A	minha	morada,	o	meu	número	de	telefone.	
• O	número	do	meu	bilhete	de	identidade.	
• Informação	sobre	o	meu	trabalho	e	morada	do	local	de	trabalho.	
• Informação	sobre	a	minha	situação	financeira	(quanto	eu	ganho).	
• Informações	sobre	a	minha	família,	a	minha	vida	privada,	fotos	de	família	
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3. Conheces	alguém	com	deficiência	cognitiva,	que	é/foi	vítima	de	cyberbullying	
(violência	na	internet,	perseguição)?	

• Não.	(na	Polónia,	República	Checa,	Letónia)	
• Sim.	(33%	dos	estudantes	que	participaram	numa	reunião	em	Portugal)	

4. Que	tipo	de	comportamento	dos	outros	utilizadores	da	Internet	é	potencialmente	
perigoso?	Podes	descrevê-lo?	

• Quando	alguém	quer	saber	informações	sobre	mim.	
• Quando	alguém	se	porta	mal	comigo.	
• Quando	alguém	ri	de	mim.	
• Quando	alguém	bloqueia	o	meu	acesso	ou	a	minha	conta.	
• Quando	alguém	entra	no	meu	computador	sem	me	conhecer.	
• Fotos	nuas,	comentários	ofensivos.	
• Falar	com	estranhos.	

5. A	quem	te	poderás	dirigir	se	tiveres	quaisquer	dúvidas	ou	problemas	durante	a	
utilização	da	Internet	e	do	computador?	

• Assistentes.	
• Pais	e	irmãos.	
• Alguém	que	não	conhece	os	meus	pais.	
• Amigos.	

Questões	adicionais	relativas	a	pessoas	com	deficiência	cognitiva:	

• Problemas	de	dependência	da	Internet.	
• Problemas	de	saúde.	
• Problemas	de	visão,	problemas	com	a	coluna	vertebral.	

	

2.2 Conclusões 

Os indivíduos que apoiam as pessoas com deficiência conhecem os riscos associados à 

utilização da Internet e muitos deles acreditam que as situações de risco são as mesmas 

para as pessoas sem deficiência e para as pessoas com deficiência cognitiva, não obstante 

a existência de uma maior vulnerabilidade à manipulação. Os entrevistados descreveram 

várias situações de risco, nomeadamente, portais de encontros, páginas de pornografia, 

Facebook, possibilidade de obtenção de empréstimos financeiros na Internet, etc. Eles 

partilham a preocupação de que para as pessoas com deficiência pode ser difícil 

identificar alguns riscos ou comportamentos de risco na Internet. Pessoas com 

deficiência cognitiva estão cientes de algumas informações que nunca devem publicar na 
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Internet e curiosamente, eles referem a mesma informação que aqueles que apoiam 

pessoas com deficiência. Quando uma pessoa com deficiência enfrenta um problema na 

Internet, é importante para muitos deles poder ligar a alguém em quem confiam, mas 

que não conheça os seus pais. Muitas pessoas com deficiência têm medo de que os seus 

pais bloqueiem o seu acesso aos seus computadores. Foi difícil explicar às pessoas com 

deficiência o que é o bullying e especialmente o cyberbullying. Houve uma resposta 

interessante por parte de uma mulher com deficiência cognitiva que diz que: "apenas 

uma pessoa má pode intimidar" e a sua resposta para a pergunta: "Como você pode 

identificar uma pessoa má", ela respondeu: "É qualquer pessoa que não tenha um 

animal". Os professores salientaram a necessidade de ter laboratórios de informática 

equipados profissionalmente em diferentes áreas (segurança elétrica, configuração dos 

sistemas, ergonomia, etc.).	

A estreita cooperação com os pais foi também mencionada durante as reuniões. 

Este estudo mostra, portanto, a importância de continuar a desenvolver trabalho nesta 

área. É altamente necessário na formação de pessoas com deficiência cognitiva, que 

estas conheçam as regras de segurança e saibam como se comportar com segurança na 

Internet. Do ponto de vista técnico, a proteção do computador e configurações 

apropriadas são também necessárias para navegar com segurança na rede. 
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3 Orientações para a implementação 
da base de dados 

O projeto e implementação da base de dados é um 

próximo passo do projeto SafeSurfing (Navegação 

Segura). Será uma parte do portal do projeto 

(www.safelabs.eu).	

Os problemas e perigos apontados neste documento serão trabalhados como dados de 

entrada da base de dados. As soluções e dicas para os problemas acima mencionados 

serão encontrados e publicados. Como foi mostrado acima eles serão tratados não 

apenas do ponto de vista técnico, mas também psicológico. Especialistas de tecnologias 

de informação irão trabalhar em conjunto com psicólogos e terapeutas. Na maioria dos 

casos as regras estarão definidas na forma de abordagem "se ... então ....". As regras 

esolhidas para a base de dados devem levar os utilizadores a uma tomada de 

consciências das consequências inerentes às suas ações. Serão descritas quer na forma 

de algoritmo ou de esquema, que apresente uma forma de resolução do problema (por 

exemplo. Se você deseja instalar o filtro de segurança no Google Chrome, em seguida: 

1. Abra o Google Chrome, 2. selecione Configurações etc.) 

Além	disso,	e	sempre	que	possível,	as	regras	estarão	também	em	formatos	de	fácil	

leitura	de	texto,	com	imagens.	Haverá	possibilidade	de	imprimir	as	regras.	

De	acordo	com	as	pesquisas	dos	parceiros	deverão	ser	seguidas	as	seguintes	

recomendações	para	a	base	de	dados:	

1. A	base	de	dados	será	utilizada	não	só	pelos	formadores/professores,	mas	

também	pelos	pais;	

2. Deverá	ser	implementado	um	motor	de	busca	eficiente	e	adequado;	

3. O	site	deve	garantir	a	disponibilidade	do	quadro	regulamentar/legislação	e	

materiais	educativos	(exemplos	de	jogos	e	modelos,	vídeos);	
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4. As	regras	da	base	de	dados	devem	abranger	áreas	tão	variadas	como:	a	

instalação	de	equipamento	técnico,	configurações	de	segurança	de	

computadores	e	dispositivos	móveis,	informações	sobre	o	software	de	suporte	

para	utilização	segura	da	internet	e	computadores,	dicas	sobre	organização	de	

laboratórios	de	informática,	regras	de	protecção	de	privacidade	incluindo	as	

regulamentações	governamentais,	regras	de	reconhecimento	e	atuação	relativas	

ao	bullying	na	internet,	violência	e	criminalidade,	conselhos	psicológicos,	ajuda	

sobre	abuso	emocional,	dependência	de	internet,	ergonomia	do	computador	e	

problemas	de	saúde	causados	pelo	uso	da	internet	e	do	computador;	

5. As	regras	sobre	Internet	devem	abranger,	entre	outros,	Facebook,	Twitter,	

Instagram,	Snapchat,	portais	de	encontros,	empréstimos	on-line,	compras	on-

line,	anúncios	na	Internet;	

6. A	Base	de	Dados	deve	incluir	o	dicionário	de	palavras	difíceis.	
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