
 
 
 

Praias portuguesas recebem Campanha de Verão do Centro Internet Segura 
A Parentalidade Digital é o tema central da iniciativa 

 
As praias da zona de Cascais vão receber nesta primeira semana de setembro a Campanha de Verão 2019 
do Centro Internet Segura (CIS), coordenado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que tem 
como missão promover uma utilização consciente da Internet. Trata-se de uma campanha em parceria com 
o Departamento de Promoção do Talento da Câmara Municipal de Cascais, dirigida aos veraneantes, com o 
objetivo de aumentar os conhecimentos da população na área digital e sobre como devem utilizar a 
Internet de forma segura, com especial foco no tema da parentalidade digital. Além da introdução a esta 
temática, o público será presenteado com artigos da campanha alusivos ao verão.  
 
Esta abordagem procura incentivar os pais a conhecerem melhor o mundo digital dos filhos e a partilharem 
experiências conjuntas com recurso a diferentes dicas e recomendações práticas. O objetivo principal é 
promover as potencialidades do mundo digital, dar a conhecer as novidades mais recentes e acompanhar a 
participação e crescimento das crianças e jovens no digital. Como complemento à campanha nas páginas 
de Facebook e Instagram do CIS serão lançadas dicas sobre estas temáticas para o público. No início deste 
ano letivo será também disponibilizada uma publicação digital sobre “Parentalidade Digital”. 
 
Esta campanha do CIS pretende também dar a conhecer a Linha Internet Segura (serviço gratuito e 
disponível através do número 800 21 90 90) e os diferentes recursos que disponibiliza para que a 
população navegue em segurança na Internet. 
 
O Centro Internet Segura é constituído por um consórcio, do qual fazem parte a DGE - Direção Geral da 
Educação do Ministério da Educação, o IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, a Fundação 
Altice, a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a Microsoft Portugal. 
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https://www.internetsegura.pt/
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/?hc_ref=ARS9wdu2LB8tIH8S8jKKr_hZpL_KRJoD1Fp-hfhwWnWlzYJOk9XJLGSOfb5JJCDC9YM&fref=nf
https://www.instagram.com/internet_segura/
https://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura
https://www.internetsegura.pt/recursos

