
ANEXO (S) 



 

Semana Actividades 
 

1º - 18 – 22 Novembro Apresentação da Instituição e do Projecto 
Relatório Operação 3º Trimestre 2013 
Redacção textos (temática: ética no desporto) 

2º - 25 -29 Novembro Redacção textos (temática: ética no desporto) 
Entrevista Carlos Gonçalves 
Diagnóstico da Comunicação do Projecto 
 

3º - 2 – 6 Dezembro Análise da variação do número de contacto LA 
 

4º 9 – 13 Dezembro Redacção textos (temática: ética no desporto) 
Plano de Comunicação (Orçamento) 
 

5º - 16 – 20 Dezembro Seminário Discurso de Ódio 
Redacção textos (temática: ética no desporto) 
 

6º - (Interrupção) 27 Dezembro Redacção textos (temática: ética no desporto) 
 

7º - 30 Dezembro - 3 Janeiro Plano de Estágio 

8º - 6 - 10 Janeiro Relatório de Actividades 2013 (UE) 
Relatório de Operação 4º trimestre 2013 
Reunião (Dr. Jorge Orlando e Dra. Margarida Saco) 

9º - 13 – 17 Janeiro Brainstorming – Comemoração do Dia da Internet Segura 
/ Elaboração de propostas 

10º - 20 – 24 Janeiro Reunião do Comité Nacional da Campanha Contra o 
Discurso de Ódio  
Reunião: Revisão Plano de Comunicação e Plano de 
Estágio (com Dra. Margarida Saco) 
Regulamento Passatempo Dia Internet Segura  
 

11º  27 – 31 Janeiro Distinção entre Plano de Comunicação LA* e CIS ** 
Plano de Comunicação CIS 
Reunião: revisão Regulamento do Passatempo / definição 
de tarefas 

12º - 3 – 7 Fevereiro Comunicação/Divulgação do Passatempo 
Resposta a questões/dúvidas sobre o Passatempo 
Leitura e análise Relatório Intermédio CIS 2013 
Filmagens RTP (Programa Portugal no Coração) 
Alteração Posto de Trabalho 

13º - 10 – 14 Fevereiro Análise do perfil dos utilizadores e detalhes dos contactos 
LA 2013 
Critérios de classificação dos vídeos do passatempo 
Propostas de acção Futurália 2014 
Contacto Revista Visão Júnior 

14º - 17 – 21 Fevereiro Eleição dos vencedores Passatempo Dia Internet Segura 
/Publicação dos resultados/ Contacto aos vencedores 
Conclusão Plano de Actividades do Estágio 
Relatório de Operação - Janeiro 2014 

Anexo I – Cronograma de Estágio 



*LA: Linha Ajuda 

**CIS: Centro Internet Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15º - 24 – 28 Fevereiro Relatório Safer Internet Day 
Reunião com equipa Linha Ajuda 
Reunião sobre Futurália 
Actualização propostas de acção Futurália 
Regulamento Passatempo Futurália 

16º - 3 – 7 Março Relatório de Operação – Fevereiro 2014 
Organização da apresentação Videos e entrega prémios 
aos vencedores Passatempo Dia Internet Segura nas Lojas 
PontoJA  

17º - 10 – 14 Março Planeamento Futurália (actividades/materiais) 
Contactos a empresas/pedidos se colaboração 

18º - 17 – 21 Março Plano Estratégico de Comunicação (Perfil utilzadores) 
Reunião Comité da Campanha Contra o Discurso de Ódio 
 

19º - 24 – 28 Março Plano Estratégico de Comunicação (Público-alvo e 
objectivos estratégicos) 
Formulários Passatempo Futurália 
Presença na Futurália 

20 º 31 Março – 4 Abril Reunião Consórcio Centro Internet Segura 
Eleição frases vencedoras Passatempo Futurália 
/Publicação dos resultados/contacto aos vencedores 
Relatório de operação – Março 2014 

21 º - 7 – 11 Abril Plano Estratégico de Comunicação (Estratégias e 
propostas de actividades) 
Relatório “AssessmentPlataform” 
Conclusão do plano de Estratégico de Comunicação 



 

Anexo II – Plano de Comunicação 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Comunicação 2014 

Novembro 2013 
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1 –Apresentação e Caracterização do Projecto 

 

Na sequência do programa europeu Safer Internet, o consorcio Internet Segura 

surge em Portugal com objetivo de capacitar crianças e jovens para um uso consciente 

e seguro da internet bem como para combater conteúdos ilegais e minimizar os riscos 

que a exposição online por vezes comporta.  

Em Portugal, e a fazer parte do consórcio que trabalha na direção dos objetivos 

acima referidos, estão a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que coordena; a 

Direcção-Geral de Educação (DGE) do Ministério da Educação, a Fundação para a Computação 

Científica Nacional (FCCN) (agora integrada na FCT); a Microsoft Portugal e o Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que assumiu no consórcio aresponsabilidade de 

coordenare implementar, em colaboração com a coordenação do CIS (Centro Internet Segura), 

o presente Plano de Comunicação. 

O Plano de Comunicação para 2014 contemplará um diagnóstico das atividades 

realizadas pelo Centro Internet Segura e portanto pelos membros do consórcio no ano 

de 2013, bem como o plano de atividades previstas para este ano. Referenciará 

também as premissas sobre as quais tais atividades decorrerão e a população 

destinatária.  

O IPDJ é, assim, responsável por assegurar um plano de comunicação anual que 

se demonstre eficaz na orientação das acções a desenvolver e na captação do público-

alvo para esta temática e para os serviços disponibilizados no âmbito do projeto. È 

neste sentido que o plano de comunicação que se segue irá apresentar os objectivos 

para o ano 2014 e as estratégias e meios que permitirão alcançar tais propósitos. 

 

 

 

 

 



 

2 – Diagnóstico da Comunicação 

 

Através deste diagnóstico ter-se-á uma nítida perceção das atividades de 

decorreram ao longo de 2013. Tal análise permitirá refletir sobre as ações que foram 

concretizados, as que ficaram por realizar, o que poderá vir a ser transitar para o ano 

seguinte e até mesmo sobre novas formas de comunicação e divulgação do projeto. 

Desta forma, ao longo do ano de 2013 o CIS desenvolveu as seguintes 

atividades,ações de comunicação, participações em eventos, e parcerias: 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

Âmbito 
 

Evento Mês Público 

Ações 

Sensibilização nas Escolas  
(SeguraNet Centros de Competência, Linha 
Alerta, Linha Ajuda, Internet Segura e 
Microsoft) 

 
Crianças, Jovens, 

Educadores 

 
Participação da rede temática Europeia 
POSCO   

 
CADIN – Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Infantil   

 
Participação na Comunidade Online Habbo 
Hotel   

 

Campanha de Cartazes Linha Alerta/Internet 
Segura na Rede de Bibliotecas Municipais e 
Escolares 

  

 Eliminação de Perfil Pedófilo do Facebook   

Comemorações Dia Mundial da Sociedade de Informação Maio Público em Geral 

 Dia Internacional da Juventude Agosto Público em Geral 

Participação em 
Festivais 

Optimus Primavera Sound Maio/Junho 
Público em Geral, 
jovens e adultos 

 Marés Vivas Julho Público em Geral, 



 jovens e adultos 

 
 

SuperBockSuper Rock 
Julho 

 
Público em Geral, 
jovens e adultos 

 Festival MEO Sudoeste 
Agosto 

 
Público em Geral, 
jovens e adultos 

 Paredes de Coura 
Agosto 

 
Público em Geral, 
jovens e adultos 

 Futurália Março 

Estudantes, professores, 
educadores, pais e 

profissionais do sector 
 

 SportExpo Março 
Público em Geral 

desportistas 

 Qualifica Abril 

Estudantes, professores, 
pais e profissionais do 

sector 
 

Outros 
Eventos 

Ovibeja Abril Público em geral 

 
Encontro Nacional da Juventude 

(Conselho Nacional da Juventude) 
Maio Jovens 

 
VII Mostra de Ciência 

(Organização na Fundação da Juventude) 
Maio / 
Junho 

Jovens 

 EuroDig Junho Público em Geral 

 InsafeTrainning Meeting Setembro Público em Geral 

 
MeiaMaratonaRock and Roll 

 
Setembro 

PúblicoemGeral, 
desportistas 

 
Iniciativa Desafios  

(desenvolvida pelo SeguraNet) 
Outubro 

Crianças, jovens e 
educadores 

 Naveg@s 
Novembro, 
Dezembro 

Crianças, jovens e 
adultos 

 
Comunidade Barrigas de Amor 

(Evento Anual e Website) 
  

Manutenção / 
Atualização 

Website e RedesSociais (Facebook/ Twitter) 
Aolongo do 

ano 
PúblicoemGeral 

 
Ferramenta de autoconhecimento “A Inês 

Pergunta” 
Ao longo do 

ano 
Público em Gral 

 

 

 

 

 



 

Campanhas / Presença nos Media: 

 

Meios Tipo Quantidade Público 

Vários Suportes Cartazes 850 
Público em 

Geral 

 Apresentações Multimédia 3 
Crianças e 

Jovens 

 
Folhetos, autocolantes, fitas, 

crachás 

 

Não aplicável 

 

Jovens 
(16/20anos) 

 

Imprensa/ 
Rádio/ 

Televisão 
NewsletterInternet Segura #0 Não aplicável 

Público em 
Geral 

 NewsletterJuventude #50 Não aplicável 
Público em 

Geral 

 Tv Porto Canal 1 Entrevista 
Público em 

Geral 

 
CM TV 

(Linha Alerta) 
 

Público em 
Geral 

 
Nota á comunicação Social  

(Dia da Internet Segura) 
 

Público em 
Geral 

 
Artigos no jornal Sol e 

Agencia Lusa 
 

Público em 
Geral 

 
Participação no Programa 

Sociedade Civil 
 

Público em 
Geral 

 
Participação no Programa 

Portugal no Coração 
 

Público em 
Geral 

Campanhas 
Publicitária 

Anúncio e spot Linha Ajuda 
Internet Segura 
(Jornais e rádios 
locais/regionais) 

 

531 Publicações: 
 

505 - Spot 
26 - Anúncios 

 

Público em 
Geral 

 Campanha Carris 850 cartazes 
Público em 

Geral 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcerias 

 

- Cooperação com a Google na produção da versão portuguesa do Booklet de 

Segurança Online “É bom saber”; 

 

- Estreitamento da Cooperação com Facebook, Ask.Fm, Google e Twitter no âmbito da 

rede Insafe; 

- Cooperação com o Museu das Comunicações. Distribuição de Pack Segurança; 

- Parceiro da Federação Nacional de Associações Juvenis no âmbito do Projeto 

Cidadania Activa (EEA Grants) da Fundação Calouste Gulbenkian; 

- Parceiro no concurso 7 Dias/ 7 Dicas organizado pelo Gabinete para os Meios de 

Comunicação Social e Rede de Bibliotecas Escolares, lançado em todas as escolas do 

país; 

- Cooperação Disney – Violetta vídeo de segurança; 

- Cooperação com a Associação Juvenil BueFixe; 

- Cooperação com a Escola de produção e Imagem de ETIC para a produção de 

conteúdos. 

 

Para além dos eventos, dos suportesdesenvolvidos e parcerias realizadas, 

funcionaram diariamente a Linha Alerta para denúncia de conteúdos ilegais online e a 

Linha Ajuda Internet Segura disponibilizando apoio e informação sobre navegação no 

meio. Também o website e as redes sociais do projeto foram devidamente atualizadas 

e suportadas através da disponibilização de conteúdos informativos e interativos 

relevantes no âmbito da temática da segurança na internet.     

Para finalizar o diagnóstico da comunicação do projeto, apresentamos em baixo, 

algumas ações que ficaram por concretizar e cuja implementação poderá transitar 

para o ano de 2014. 

 

 



 

Ações por concretizar: 

- Fórum Mãe para Mãe (60000+ mães registadas); 

- Lojas Zippy Comunidades de Pais; 

- Grupo Renascença e MegaHits – Participação em Rubrica de Rádio; 

- Ação de Publicidade através da Fórum Estudante. 

 

3 – Objetivos da Comunicação 

 

O plano de comunicação para o ano de 2014 prevê o planeamento de acções de 

comunicação bem como a estruturação, caracterização e priorização das actividades, 

sempre com o objetivo primordial de obter os resultados esperados junto dos 

destinatário que se prevê alcançar. Prevê-se em relação a esses destinatários: 

 Informar / esclarecer devidamente crianças, jovens e educadores para uma 

correta utilização da internet. Promover as boas práticas do que é um uso 

benéfico do meio.  

 

 Alertar e consciencializar para os riscos presentes na internet e para a 

necessidade de adotar uma postura preventiva face ao meio;   

 

 Ampliar a visibilidade do projecto por parte dos públicos destinatário, para que 

reconheçam a Linha Ajuda e o serviço por ela prestado: 

- Aumentar o número de visitas ao site 

- Aumentar o numero de chamadas, email/chat 

 

 

 



 

 

 

4 – Definição dos alvos da comunicação 

 

 

Um dos pontos mais importantes ao planear a comunicação de um projeto é 

delinear e conhecer o público que será o destinatário da comunicação. De seguida, são 

definidos cada um dos grupos recetores diretos e enumerados os públicos-alvo 

indiretos.   

 

Crianças – Na faixa etária dos 6 aos 12 anos, são os indivíduos que iniciam o ensino 

escolar e por isso também o contacto com as novas tecnologias e a internet, ou que, já 

tendo contacto com o meio detém de conhecimentos superficiais e estão pouco 

conscientes das suas oportunidades / riscos. Necessitam, por isso, de informação 

adequada e algum acompanhamento.  

 

 

Jovens–Na faixa etária dos 12 aos 18/20, são os indivíduos que, estão mais informados 

e dentro do meio, masnecessitam de ser alertados para os riscos reais presentes na 

internet e para os procedimentos a adotar em caso de situações de abuso tentado ou 

consumado.  

 

 

Pais, educadores e professores– Indivíduos que careçam de informação sobre a sua 

própria navegação na internet ou sobre como acompanhar a utilização que os filhos/ 

educandos fazem do meio ou ainda que necessitem de apoio para abordar e enfrentar 

situações de risco ou de abuso em relação aos filhos/ educandos.  

 

 

Para além dos destinatários diretos, existem outros públicos a ter em conta e a 

quem também se dirigem as ações de comunicação. São eles:  

- Associações de estudantes, grupos de jovens e associações de pais; 

- Decisores de políticas públicas e institucionais; 

 - Líderes de opinião e comunicação social; 

- Cidadãos em geral. 

 

 

 



 

5 – Estratégias e Meios 

 

A planificação da comunicação é efetuada tendo por base estratégias para alcançar os 

objetivos do plano e os meios necessários para a sua concretização. Deste modo, as 

ações e eventos a realizar serão apresentadas e caracterizadas de acordo com o meio 

em que se desenvolvem, o público a que se dirigem e o período em que se realizam. 

Seguem-se ainda as parcerias que se encontram em negociações e que por isso farão 

parte da atividade de 2014. 

 

 

Ações: 

Promover a Linha Ajuda e a Linha Alerta junto de opinionmakers 

Ação (o quê):Adesão à Rede Internet Segura 

Meio (Onde):Direção da FNAJ; Proteção de menores; Forças de Segurança (Escola 

segura); Procuradoria-Geral da República;  

Período (quando):Quando: 1º semestre de 2014 

 

Ação (o quê): Juvenília “Comunicação e Segurança Online” (CNJ) 

Meio (Onde): Revista 2014 

Público (Quem):OpinionMakers/Público em Geral 

Período (quando):Ano 2014 

 

Formação de Formadores em “Uso seguro e responsável da Internet” 

Público (Quem):Dirigentes de associações juvenis / jornalistas e mediaworkers 

Período (quando):1º semestre de 2013 

 

 

 

 



Divulgar a Linha Ajuda e a Linha Alerta através de organismos/canais multiplicadores  

Ação (o quê):Adesão à Rede Internet Segura 

Público (Quem):RUTIS; Confederação de Associações de Pais 

Período (quando):2º semestre de 2014 

 

Promover a visibilidade do CIS em particular da linha Ajuda e Linha Alerta  

 

Ação (o quê):Publicar periodicamente o Boletim eletrónico CIS.pt (Newsletter) 

Meio (onde): Distribuição digital por correio eletrónico para lista de subscritores 

Público (quem):destinatários primários e secundários 

Período (quando): Trimestralmente 

 

 

Ação (o quê): Atualização/dinamização da Presença do Projeto na Web 

Meio (onde):Websites, redes sociais (facebook, twitter) 

Público (quem): não aplicável 

Período (quando):ao longo do ano 2014 

 

 

Outras ações a desenvolver 

 

- Fórum Mãe para Mãe (60000+ mães registadas); 

- Lojas Zippy Comunidades de Pais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventos:  

Participar em eventos relevantes junto dos targets primários 

Ação (o quê): Comemorações Dia da Internet Mais Segura 

Meio (onde):ações de sensibilização / passatempos 

Público (quem): Crianças, Jovens, educadores 

Período (quando): Fevereiro 2014 

 

Ação (o quê):Presença Futurália 2014 / Qualifica 2014 

Meio (onde): não aplicável 

Público (quem): Jovens, educadores 

Período (quando): Março 2014 

 

Ação (o quê):AçõesSensibilização - Naveg@s em Segurança 2014 

Meio (onde): Pontos JA; Escolas 

Público (quem): Crianças, Jovens, Educadores 

Período (quando):Maio/Junho e Novembro/Dezembro 2014 

 

Ação (o quê): Iniciativa Desafios – desenvolvida pelo SeguraNet 

Meio (onde): Escolas  

Público (quem): Crianças, Jovens, Educadores 

Período (quando): Trimestral 

 

Ação (o quê): Presença em Festivais de Verão 

Meio (onde): a definir 

Público (quem): Jovens e público em geral 

Período (quando):deJunho a Agosto 2014 

 

Ação (o quê): Encontro Nacional da Juventude (Organizado pelo Conselho Nacional da 

Juventude) 

Meio (onde):  

Público (quem):Jovens 

Período (quando): 

 

 

 

 

 

 

 



Presença nos Meios de Comunicação: 

 

Realizar campanhas de visibilidade do CIS.pt, da Linha Ajuda e da Linha Alerta  

 

Ação (o quê): Divulgação do Balanço Atividade 2013 

Meio (onde): Imprensa 

Público (quem): Público em Geral 

Período (quando): Janeiro 2014 

 

Ação (o quê):Nota á comunicação Social (Dia da Internet Mais Segura) 

Meio (onde):Imprensa 

Público (quem): Público em Geral 

Período (quando):Fevereiro 2014 

 

Ação (o quê):Divulgação de iniciativas de especialidade  

Meio (Onde): Televisão / Rádio / jornais 

Público (Quem):Público em geral 

Período:Ao longo de 2014 

 

Ação (o quê): Participação em Rubrica de Rádio; 

Meio (Onde):Rádio Renascença e MegaHits 

Público (Quem):Público em Geral 

Período:A definir 

 

Ação (o quê):Campanha de divulgação em parceria com a Direção Geral de Saúde 

Meio (onde): Centros de Saúde 

Público (quem): Público em Geral 

Período (quando): Ao longo do ano de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parceriasem desenvolvimento 

 

- Cooperação com a PJ para um espaçosobre segurança online no Museu da Polícia 

Judiciária; 

 

- Cooperação com a DECO no projeto Deco Kids, concurso Starkids e programa 

Conferências Nacionais; 

 

- Cooperação com a empresa eventos XequeMarketing – Projeto de responsabilidade 

Social nas escolas; 

 

- Cooperação com o Automóvel Clube de Portugal no âmbito do Projeto ACP Kids; 

 

- Cooperação com a Plataforma de Jovens – Kirane Project para a produção de 

conteúdo, design, animação de eventos; 

 

- Cooperação com o canal Panda; 

 

- Cooperação com a Entidade Reguladora da Comunicação no âmbito dos conteúdos 

de ódio online; 

 

- Produção de um número de revista Juvenília do Conselho Nacional de Juventude 

(políticos, líderes, associativos, etc.). 

 

- Cooperação com a Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – Orçamento 

 

Neste ponto será apresentado o orçamento disponível para cada um das ações de 

comunicação em cima definidas para o ano de 2014: 

 

 

Categoria Atividade Orçamento 

Ações 

Adesão à Rede Internet Segura 
(Comissão Protetora de 

Menores/FNAJ/Escola 
Segura/Procuradoria-Geral da 

República;) 

3000€ 

 

Juvenília “Comunicação e Segurança 

Online” (CNJ) 

 

0.000€ 
(o custo faz parte do 
orçamento de 2013) 

 

Formação de Formadores em “Uso 

seguro e responsável da Internet” 

(Dirigentes de associações 

juvenis,Jornalistas, media workers) 

4800€ 

 

Adesão à Rede Internet Segura 
(RUTIS; Confederação de Associações de 

Pais) 
0.000€ 

 
Publicar periodicamente o Boletim 

eletrónico CIS.pt (Newsletter) 
2850 

 
Atualização/dinamização da Presença 

do Projeto na Web 
2100€ 

Eventos 
 

Presença Futurália / Qualifica 2014 0.000€ 

 
Comemorações Dia da Internet Mais 

Segura 

4400€ 
 
 

 
Sensibilização para escolas / Pontos JA 

Naveg@s em Segurança 
 

 Iniciativa Desafios 0.000€ 

 
Presença em Festivais de Verão 

 
0.000€ 



 
Encontro Nacional da Juventude 
(Organizado pelo Conselho Nacional 
da Juventude) 

4.800€  
(a repartir com a ação 

“Formação de 
Formadores”) 

Presença nos 
Meios de 

Comunicação 
 

Divulgação do Balanço Atividade 
CIS.pt 2014 

 

 
 

Nota á comunicação Social (Dia da 
Internet Mais Segura) 

 
11211€ 

 

Divulgação de iniciativas de 
especialidade 

(Televisão, Rádio, Jornais) 
 

(15.000 –1611.30-
2177.10) 

 
Participação em Rúbrica de Rádio; 

(Rádio Renascença e MegaHits) 
 

 

 
Campanha de divulgação em parceria 

com a Direção Geral de Saúde 
 

Outras 
Ações 

Lojas Zippy Comunidades de Pais  

 
Fórum Mãe para Mãe (60000+ mães 

registadas); 
 
 

TOTAL  28361€ 

 

 

 

7- Avaliação dos Resultados 

 

A execução do presente plano de comunicação vai ser ao longo do ano apurada 

através de relatórios de operação mensais ou trimestrais que preveem confirmar e 

analisar as ações que decorreram conforme definido no plano anual.   

 

 

 

 

 



Anexo III – Relatório de Operação (exemplo) 

 

1 Identificação 
  

  

 

Mês/Ano Fevereiro de 2014  

 

Parceiro IPDJ – Linha Ajuda Internet Segura  

     

2 
Página Web e contatos 
recebidos 

   

 

Visitantes únicos ? 

  

 

Páginas visitadas ? 

  

 

Recursos colocados   

  

 

Noticias publicadas   

  

 

Nº de contactos 47 

  

     

 
a. Detalhe dos contatos 

   

 

Tópico Nº contactos % contactos 

 

 
Fraudes comerciais online 1 2% 

 

 
Ciberbuling 3 6% 

 

 
Distúrbios alimentares 0 0% 

 

 
Cibercrime 0 0% 

 

 
Comportamentos aditivos 0 0% 

 

 
Aliciamento 0 0% 

 

 

Conteúdo ilegal - referenciado à 
Linha Alerta 

0 0% 

 

 

Amor/relacionamentos/sexualidade 
online 

0 0% 

 

 
Reputação online 0 0% 

 

 
Conteúdo potencialmente nocivo 0 0% 

 

 
Privacidade - ABUSO 7 13% 

 

 
Privacidade - COMO PROTEGER 

6 11% 

 

 
Racismo 0 0% 

 

 
Automutilação 0 0% 

 

 
Sexting 0 0% 

 

 
Assédio sexual 1 2% 

 

 
Suicídio 0 0% 

 

 
Informação técnica 31 57% 

 

 

Contactos não solicitados de 
estranhos (que não aliciamento) 

0 0% 

 

 
Suicídio / Violência 0 0% 

 

 

Chamada de teste / Sessões / 
SeguraNet 

0 0% 

 

 
Fora de âmbito 2 4% 

 



 
Outros 3 6% 

 

 

total 54 100% 

 

 
      

 

 

Canal de contacto Nº contactos % contactos 

 

 
Formulário do site 0 0 

 

 
E-mail 14 31 

 

 
Telefone 15 33 

 

 
Chat 16 36 

 

 

total 45 100 

 

 

      

 

 

Localização do conteúdo Nº contactos % contactos 

 

 
E-mail 9 19 

 

 
Computador 2 4 

 

 
Redes sociais 9 19 

 

 
Internet / Sites da web 17 36 

 

 
Telefone móvel 0 0 

 

 
Chat 0 0 

 

 
Outro / Não aplicável 10 21 

 

 

total 47    100    

 

 

   

 

 

Tipo de atendimento Nº contactos % contactos 

 

 
Informar 32 68 

 

 
Informar e Encaminhar 8 17 

 

 
Apoiar 3 6 

 

 
Apoiar e Encaminhar 3 6 

 

 
Encaminhar   0 

 

 
Outro 1 2 

 

 

total 47 100 

 

 

   

 

 

Sujeito alvo Nº contactos % contactos 

 

 
Filho / Filha 0 0 

 

 
Pai/Mãe/Encarregado de Educação 9 19 

 

 
Criança (5 aos 12) 0 0 

 

 
Adolescente (12 aos 18) 7 15 

 

 
Professor(a) 1 2 

 

 
Assistente Social 2 4 

 

 
Desconhecido 1 2 

 

 
Outros 27 57 

 

 

total 47 100 

 



     

 
b. Utilizador 

  

 

 
Faixa Etária 

Nº contactos % contactos 

 

 
  0 – 12 anos 15 32 

 

 
12 – 18 anos 7 15 

 

 
Adultos 25 53 

 

 
Não indicou 47 

100 

 

   

 

 

 
Sexo Nº   

 

 

Masculino 22 47 

 

 

Feminino 25 53 

 

 

Impossivel apurar 
0 

0 

  

 

 

    

4 Eventos 
   

 

País Portugal 

 

Âmbito do evento Comemoração do Dia da Internet 
Mais Segura - Passatempo Video 

 

Participação (speaker ou público) Crianças e Jovens até 30 anos 

 

Cópia da comunicação   

 

    

 

    

5 
Referências na imprensa escrita/online, entrevistas realizadas e 
campanhas 

 

Tipo de media Newsletter  

 

Título da notícia Passatempo Dia da Internet Mais 
Segura 

 

Quantidade 70.000 

 

Custo global 0,00 € 

 

 

   

 

Tipo de media   

 

Título da notícia   

 

Quantidade   

 

Custo global   

 

 

   
 
 

 
 
 

   



6 Produção de materiais 
   

 

Identificação   

 

Quantidade   

 

Público-alvo   

 

Custo da subcontratação   

 

    

7 Ações de formação  
   

 

Caraterização da ação   

 

Público-alvo   

 

Nº de formandos   

 

    

8 Parcerias (formais / informais) 
   

 

Parceiro   

 

Tipo de parceria   

 

Âmbito   

 

    

9 Atividades planeadas 
   

 

Mês Março 

 

Tipo Qualifica 

 

Público Crianças, Jovens, Professores e 
Educadores 

 

 

Mês Março 

 

Tipo Futurália 

 

Público Crianças, Jovens, Professores e 
Educadores 

 

 

     
     
     
   
   
   

 



 

 

 

 



 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV – Plano Estratégico de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

Plano Estratégico de Comunicação 
Linha Ajuda Internet Segura 

 

Abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordagem Inicial 

O presente documento pretende dar uma visão abrangente sobre as ações desenvolvidas 

e as estratégias até agora utilizadas na comunicação do projeto, para desenhar um plano 

estratégico de comunicação adequado às condições atuais.  

O diagnóstico permitirá perceber as ações que mais retorno provocaram a nível de 

contactos recebidos e será o mote para delinear uma estratégia eficaz que tem como principal 

objetivo o incremento do conhecimento e da procura do serviço.  

O intuito é, portanto, a promoção estratégica da Linha junto dos públicos destinatários 

para que estes conheçam o seu âmbito e considerem a possibilidade de recorrer em caso de 

necessidade. 

Com base nestes objetivos serão tratados os seguintes pontos: 

1. Diagnóstico: variação de número de chamadas desde o início do projeto, em 2011; 

análise das ações desenvolvidas e correspondência com o número de contactos; 

análise do perfil dos utilizadores, tipo de contacto, sujeito alvo e outros indicadores 

dos contactos; 

2. Públicos-alvo:definição dos grupos de público a quem se destinam as ações de 

comunicação; 

3. Análise Swot: análise das oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos do projeto; 

4. Pontos fracos do projeto: enumerar as lacunas que a comunicação do projeto 

apresenta e que dificultam o contato com o público-alvo na transmissão da 

mensagem; 

5. Objetivos estratégicos:necessidades do projeto e definição de objetivos a alcançar; 

6. Estratégias:com base na análise do ponto 1 e do ponto 4, definição de estratégias a 

desenvolver para cumprimento dos objetivos definidos; 

7. Propostas de ações estratégicas de comunicação:apresentação de possíveis atividades 

que assentem nas estratégias anteriormente sugeridas. 

 

 

 



1. Diagnóstico  

A definição de uma estratégia de comunicação exige um olhar atento sobre a forma como 

esta tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos. Verificar os sucessos e as falhas para 

adaptar a nova estratégia ao projeto e aos objetivos que temos para ele.  

No caso da Linha Ajuda Internet Segura, tratando-se de uma serviço de atendimento ao 

público, iremos verificar a forma como evoluiu a procura desde o início do projeto, em junho 

de 2011. O que se pretende é incrementar esta procura pelo que, além da variação dos 

contatos é necessário perceber quais as ações que contribuíram para tal procura. Igualmente 

importante é averiguar o perfil dos utilizadores e as temáticas que mais são abordadas por 

forma a preparar os conteúdos e especializar os operadores nas temáticas mais frequentes.  

De seguida, iremos iniciar a análise da variação do número de contactos desde o início do 

projeto até ao final de 2013.  

 

  

 

 

 

Gráfico 1 – Variação do número de contactos da Linha Ajuda  



Ao longo de três anos de funcionamento da Linha Ajuda registaram-se um total de 380 

contactos distribuídos pelos vários meios disponíveis: telefone, email e formulário de site. De 

junho a dezembro de 2011 foram tratados 132 contactos, no ano de 2012registados um total 

de 148 e no último ano100 contactos.  

Observando o quadro da tabela 1, de um modo geral os primeiros três anos do projeto 

tiveram uma procura reduzida e de grande inconstância, não existindo estabilidade ou 

crescimento continuo. O primeiro ano do projeto comprova-o, os quatro meses iniciais foram 

de grande crescimento mas a procura regrediu logo de seguida, atingindo em Dezembro o pior 

resultado de sempre.  

Em 2012 a procura foi particularmente reduzida com uma média de 12 contactos por mês 

e 0.5 por dia. Com exceção dos dois picos de contactos em agosto e setembro, todos os meses 

registaram um número inferior a 20 contactos. 

No último ano em análise, 2013, verificou-se uma maior estabilidade na procura mas sem 

crescimento progressivo. Existiu um pico na procura em Fevereiro e os últimos três meses do 

ano registaram o maior número de contactos. 

Resumidamente, desde o início do projeto que a procura se revela muito intermitente não 

sendo possível percecionar através do gráfico 1 o crescimento do número de contactos ao 

longo do tempo. Para além disso, o número de contactos foi de um modo geral reduzido não 

ultrapassando a linha dos 35 contactos por mês.  

Para perceber as ações que estão na origem dos picos de contactos e as que foram 

indiferentes à procura, analisaremos de seguida a tabela que associa à variação dos contactos 

as ações realizados nos respetivos períodos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Os primeiros quatro meses do projeto registam uma subida progressiva numa altura 

em que houve uma aposta no lançamento e divulgação da Linha através dos meios de 

comunicação social. O mês de setembro com o maior número de contactos (34 

contactos)revela os efeitos positivos da entrevista realizada na TVI em julho e das campanhas 

realizadas em agosto e setembro em vários canais de televisão e rádio(RTP e Antena 1,2,3). Em 

contrapartida a partir desse mêse com o fim das referidas campanhas, a procura diminuiu.No 

mês de novembro não existiu qualquer açãomas ainda assim o número de contactos subiu 

ligeiramente na sequência dassessões de sensibilização realizadas em escolas no mês 

anterior.Tal subida não foi sustentada em novembro por qualquer atividade tendo por isso 

decrescido no último mês para o resultado mais fraco do ano de 2011. 

 

Gráfico 2 – Variação do número de contactos por mês (2011-2013)e respetivas ações realizadas. 



 

 

O ano de 2012 começou com resultados positivos que, ainda assim, não se 

mantiveram. Durante os primeiros meses do ano as atividades de destaque foram as sessões 

de sensibilização em escolas para o público jovem que, como se pode observar no gráfico 2, 

não contribuíram para o aumento da procura. No ano em análise, o pico de contactos 

aconteceu em Agosto e Setembro meses que foram precedidos de ações nos meios de 

comunicação. Em Julho foi transmitida uma entrevista na RTP2 e em agosto decorreram 

campanhas em canais de televisão e rádio. A Linha Ajuda esteve ainda presente no 

acampamento nacional de escuteiros, ACANAC, que se revelou positiva ao influenciar a 

procura pelo serviço. Mesmo sem qualquer ação desenvolvida, o mês de Setembro registou 

um número de contactos acima da média verificando-se os efeitos da aposta 

comunicacionaldos meses anteriores. Os últimos três meses de 2012 foram particularmente 

fracos, ficando aquémdos 10 contactos por mês. Neste período, para além das sessões de 

sensibilização no âmbito do evento Navegas em Segurança, decorreu uma campanha na rádio 

(Rádio Comercial, M80, Cidade FM) que ao contrário do que verificou anteriormente quanto à 

aposta nos meios de comunicação social, não se traduziu num aumento da procura.  

Olhando para o ano de 2013, este foi o ano que revelou uma maior estabilidade do 

número de contactos. A entrevista ao Porto Canal terá contribuído para um aumento na 

procura,de 12 contactos em Janeiro para 18 em Fevereiro. Em contrapartida, os segundo e 

terceiro trimestre de 2013 revelaram estabilidade, mantendo-se entre os 9 e os 10 contactos 

por mês.O pico do último ano em análise aconteceu nos últimos três mesesem que se registou 

uma média de 24 contactos por mês, trimestre em que decorreu uma segunda edição do 

Navegas em Segurança e a Linha marcou presença no evento Portugal Maior.  

De um modo geral, conclui-se o papel significativo dos meios de comunicação social 

aorevelarem um retorno positivo na procura do serviço, comprovado em cada um dos anos do 

projeto e sempre que existiram entrevistas ou campanhas de televisão e rádio. A participação 

em eventos que mobilizam um grande público mostrou-se igualmente importante, é o caso do 

ACANAC e da presença no Portugal Maior. As ações de sensibilização realizadas em todos os 

anos tiveram uma influência pouco significativa ainda que, ao longo dos anos a influência foi 

crescente, permitindoem 2013 subir dos 10 contactos no 3º trimestre para os 24, nos últimos 

três meses do ano. 



 

 

Após a análise da variação do número de contactos e das ações realizadas, é 

fundamental observar o perfil dos utilizadores da linha de modo a adaptar o serviço às 

características dos indivíduos que a procuram. De seguida, através de gráficos analisaremos o 

perfil do utilizador quanto ao género, faixa etária, tópico e canal de contacto, entre outros 

indicadores relevantes.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Género dos utilizadores da Linha desde o início do projeto até 2013.  

 

 

Gráfico 4 – Faixa Etária dos utilizadores da Linha desde o início do projeto até 2013.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Tópico dos contactos recebidos no período de 2011 a 2013. 

 

Gráfico 6 – Canal de contacto utilizado no período de 2011 a 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Suporte onde se verificou o conteúdo. 

 

Gráfico 8 – Tipo de atendimento realizado 



 

 

 

Analisando sumariamente o perfil do utilizador da Linha Ajuda desde o início do 

projetoconclui-se que são maioritariamente indivíduos do sexo feminino e adultos entre os 35 

e os 49 anos a procurar ajuda (Gráfico 1 e 2).Oapoio solicitado prende-se essencialmente com 

questões técnicas e de segurança de dados pessoais.Existem ainda um número considerável de 

chamadas fora do âmbito da Linha Ajuda (Gráfico 5). 

O telefone manteve-se o canal de contacto mais utilizado seguido do endereço de email. 

O formulário de site perdeu importância ao longo dos anos sendo que em 2012 e 2013 não se 

registou nenhum contacto através desta via. O serviço de resposta através de chat iniciou-se 

apenas no último trimestre de 2013 e só nesse período registou um número considerável de 

contactos (Gráfico 6).  

Por norma, o sujeito que procura ajuda é o próprio, sendo que muitas vezes não se 

identificada impossibilitando apurar o individuo alvo do problema. O serviço prestado é 

nomeadamente informativo e em alguns casos encaminhado para as entidades parceiras do 

projeto e que prestam o apoio necessário.  

 

 

 

 

Gráfico 9–Sujeito alvo no período de 2011 a 2013 



2. Públicos-alvo 

 

Os destinatários do serviço prestado pela Linha Ajuda Internet Segura são 

primeiramente as crianças e os jovens que necessitem de informação ou apoio no âmbito da 

navegação na internet. São também destinatários os pais, educadores e professores que 

careçam de informação sobre uma navegação segura, na sua própria utilização ou no 

acompanhamento dos seus educandos.   

 

Além dos destinatários diretos são recetores da comunicação grupos como: 

- Associações de estudantes, grupos de jovens e associações de pais;  

- Decisores políticos e institucionais; 

- Cidadãos em geral.  

 

A maioria das ações de comunicação dirigem-se ao público jovens mas também aos pais 

e professores que são quem revela um maior interesse e preocupação pela temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Análise Swot 

 

 

 Envolvente externa 

 

Oportunidades Ameaças 

Temática atual e de relevância para o target 

Interesse de escolas/professores 

educadores/instituições 

Consórcio Centro Internet Segura (uma mais 
valia estar ligado) 

Não se verifica a existência de projetos 

concorrentes 

 

 Envolvente Interna 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Material disponível / Produção de materiais 

(flyers/Cartazes/canetas) 

Facilidade de contacto com 

escolas/participação em eventos 

Rede de LojasPontoJa 

Comunicação digital/Presença nos media 

digitais 

Nº de contatos reduzido/instável 

Recursos financeiros tardios  

Target maioritariamente adulto 

Fraca mobilização do Target Jovem 

 

*Pontos fracos definidos de seguida (ponto 4)  

 

 

 

 

 



4. Pontos fracos do projeto  

 

A comunicação é o meio através do qual se dá a conhecer o projeto retirando dela o 

retorno da procura. É por isso importante aprofundar pontos fracos ou as lacunas quese têm 

verificado e que de alguma forma possam estar a impedir o seu crescimento sustentado.  

 

 Fraca presença nos media digitais: para comunicar para os públicos certos é 

necessário estar onde eles estão acompanhando os seus interesses para assim chegar até 

eles.A Linha Ajuda Internet Segura, assegurada pelo IPDJ não temacesso a nenhum dos meios 

digitais no sentido de inserir conteúdos e fazer atualizações. Não detém uma página numa 

rede social que seja por ele assegurada, ainda que exista o Facebook da Internet Segura esta 

não tem referências a Linha Ajuda. O IPDJ também não tem acesso à área da Linha Ajuda 

integrada em www.internetsegura.pt e que é atualmente atualizado pela FCT.  

 

 Recursos financeiros tardios: este aspeto influencia negativamente as ações 

anualmente planeadas pela Linha Ajuda. O orçamento ficadisponível tardiamente impedindo o 

cumprimento do plano de comunicação e obrigando à realização dasatividades nos últimos 

meses do ano. Os recursos que não forem utilizados têm de ser por nós devolvido no final de 

cada anoimpedindo a utilização posterior.  

 

 Target: a maioria dos contactos da Linha Ajuda são realizados por adultos dos 35 

aos 49 anos sendo o público principal, os jovens e crianças, pouco ativo na procura do serviço. 

Ainda que os adultos, pais, professores educadores também façam parte do nosso target, tem-

se revelado difícil mobilizar o público jovem tanto para as atividades desenvolvidas como para 

o serviço disponibilizado pela linha.   

 

 

 

 

 

 

http://www.internetsegura.pt/


 

 Atendimento: o facto de o atendimento ser efetuado apenas por uma pessoa, 

pois o número de contactos assim o justifica, faz com que quando existem contactos em 

simultâneo no mesmo meio ou em meios diferentes, não se consiga corresponder a todos, 

perdendo-se o contacto.  

 

 

 Nome: o próprio nome da Linha levanta a questão sobre o tipo de serviço 

prestado.Prova disso é o número de contato fora de âmbito recebidos nos três primeiros anos 

do projeto (ver gráfico 5) bem como as questões colocadas pelos jovens que, ao verem Linha 

Ajuda, não sabem a que se refere a ajuda oferecida. Em contrapartida, Linha Ajuda Internet 

Segura torna-se um nome demasiado longo e de difícil memorização.  

 

 Logótipo: O logotipo apesar de chamativo utiliza o nome Linha Ajuda e depois 

junto do endereço internet segura.pt, parecendo assim duas denominações distintas ou uma 

designação (linha ajuda) e por baixo completado por um endereço (internetsegura.pt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Objetivos Estratégicos  

 

A estratégia de comunicação a aplicar ao projeto Linha Ajuda terá como base as 

necessidades que se têm verificado e os objetivos que se pretende alcançar. De facto, o grande 

objetivo é ampliar a notoriedade do serviço disponibilizado junto dos públicos-alvo, podendo 

este traduzir-se pelos seguintes propósitos:  

 

 Aumentar a visibilidade do projeto e dos meios que tem ao dispor dos cidadãos 

(Telefone, email, chat e formulário de site) 

 - Aposta/Reforço na divulgação do chat junto do público jovem 

 

 Estabilizar o número de contactos da linha para posteriormente conseguir o 

aumento progressivo da procura; 

 

 Aumentar o número de participações de crianças e jovens nas ações, atividades 

e passatempos que decorrem ao longo do ano; 

 

 

 Capacitar os operadores para o atendimento em simultâneo/maior fluxo de 

contactos; 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Estratégias 

 

De acordo com o diagnóstico da comunicação (ponto 1) e os pontos fracos (ponto 7) 

apontados ao projeto serão apresentadas algumas estratégias que visam ir ao encontro dos 

objetivos acima descritos.  

 

 Para incrementar a presença nos mediadigitaisé fulcral a criação de uma página 

de Facebook/Twitter que seja atualizada diária ou semanalmente e na qual se divulga a Linha, 

o email e principalmente o chat, meio gratuito e da preferência dos jovens. O atendimento 

poderá até ser efetuado também via chat do Facebook pois permite uma maior proximidade 

ao público jovem. É necessária também a criação de conteúdos, com periocidade semanal por 

exemplo, para envio à FCT no sentido desta atualizar o site no espaço destinado à Linha Ajuda. 

A aposta nos meios de comunicação digital pode passar pela publicidade, por exemplo,a 

utilização debannerscolocados estrategicamente em sites relacionados com a temática 

dirigindo-se assim aos públicos de interesse.  

 

 Relativamente aos recursos financeiros tardios seria importante apresentar o 

problema aos responsáveis no sentido de solicitar o alargamento do prazo para usufruir dos 

fundos disponibilizados ou garantir que os mesmos estão disponíveis no início de cada ano. 

 

 A questão dotarget pode ter duas análises. Tendo em conta que o público que 

procura apoio é maioritariamente adulto poder-se-á apostar neste segmento tornando o 

serviço mais especializado no apoio aos pais, educadores e professores e desenvolver a 

comunicação nesse sentido. Por outro lado, e de forma a equilibrar a procura, estimular os 

jovens e as crianças na procura do serviço. Para tal é necessário, posicionarmo-nos junto deles, 

estando presentes nas redes sociais, mobilizando-os através deste meio não só pela 

informação disponibilizada mas pela promoção nessas mesmas redes sociais de atividades, 

jogos, passatempos, debates.  

 

 

 

 

 



 As ações da Linha Ajuda tornam-se mais eficazes quanto mais próximo 

conseguirem chegar do público-alvo. Nomeadamente nos passatempos que se têm realizado a 

participação é fraca pelo facto de não captarmos a atenção dos jovens com um prémio 

aliciante. Neste sentido seria importante o contacto com algumas empresas para conseguir um 

parceiro na área da tecnologia,tendo em conta a temática, no sentido de disponibilizarem 

dispositivos em troca de publicidade.  

 

 Visto que o fluxo de chamadas não justifica a existência de dois operadores a 

atender em simultâneo, uma forma de assegurar o serviço em momentos de maior procura é 

recorrer às frases tipo (no caso do chat). São frases previamente definidas para quando o 

operador está a atender outro contacto solicitando que aguarde um momento ou mesmo que 

indique o contacto telefónico para retomarmos o contacto via chamada telefónica. 

 

Exemplo:“Encontramo-nos a atender outro contacto por favor aguarde um momento. 

Caso prefira poderá deixar-nos o seu número de telefone ou endereço de email para 

retomarmos o contacto.“ 

 

 Uma alteração do nome da linha para uma designação mais curta e concisa 

aliada a uma forte aposta comunicacional trará a longo prazo uma melhor associação do nome 

ao serviço facilitando a memorização. Para além disso, não disponibilizamos apenas uma linha 

de apoio como o nome sugere mas todo um serviço de atendimento em diversos meios. 

Exemplo:Linha Internet Segura; Apoio Net Segura; Linha Net Segura;  

 

 A eventual alteração do logótipo terá de ter em conta a alteração ou não do 

nome da Linha. Sugere-se que esteinclua o nome completo da linha sem o separar como ate 

agora entre o nome “Linha Ajuda” e o endereço “Internet Segura.pt”. 

 

 Reforço da presença nos meios de comunicaçãosocial(jornais, rádio televisão) 

que como comprova o diagnóstico tiveram grande influência no aumento da procura nos 

meses que seguiram estas ações.   

 

 

 

 

 



7. Propostas de Atividades/Ações 

 

 

Este ponto apresentará sugestões de ações ou atividades que se podem inserir nas 

estratégias apresentadas anteriormente. São alguns exemplos concretos de ações e de 

contactos aestabelecer no futuro: 

 

 Criação de uma página de Facebook a ser gerida pelo responsável pelo projeto 

no IPDJ em conjunto com operadores que forneçam os conhecimentos técnicos. Para além de 

conteúdos técnicos a página será uma forma de divulgar o número da linha e também o chat, 

gerar debate sobre a temática, lançar passatempos e divulgar outras atividades. 

 

 

 A produção de brindes Linha Ajuda que auxiliem na promoção do projeto nas 

atividades realizadas captando a atenção dos jovens. Por exemplo: pins, canetas, pulseiras, 

fitas para as crianças e jovens, e t-shirts para os animadores.  

 

 

 Reforço do contacto com empresas (Asus, Samsung, Insys), com as quais já 

existiu tentativa de contacto,até à data sem resposta, no sentido de disponibilizarem 

dispositivos que constituam prémios nos passatempos em troca de publicidade (Asus: 

carolina_afonso@asus.pt/ Samsung:sep.ccenter@partner.samsung.com / Insys: 

suporte.tecnico@insys.pt).  

 

 

 Comemoração do 3ªAniversário da Linha Ajuda, a 1 de Junho de 2014. Este é um 

momento que deve ser aproveitado para divulgar a linha nos meios digitais e não só, e em que 

tambémé oportunodesenvolver uma atividade/passatempo/sessão de sensibilização/debate. 
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 No sentido de reforçara presença nos media existiu uma tentativa de contacto 

com a revista mensal Visão Junior(visao@impresa.pt) e que seria importante reforçar no 

sentido de obter um espaço para conteúdos Linha Ajuda numa edição da revista. Outras 

sugestões: Diário XS, telejornal infantil (8 aos 12 anos) que passa diariamente na RTP 2;  

 

 

 Presença nas atividades nacionais do CNE – Corpo Nacional de Escutas, onde 

estão as crianças e os jovens que são o público-alvo do projeto. (Chefe Nacional, Norberto 

Correia - cn(at)cne-escutismo.pt) 

 

 Contacto com o projeto EU Kids Online3no sentido de divulgarem a Linha Ajuda 

através dos seus meios (website) e/ou realizar ações em parceria (Projeto dirigido pela Prof. 

Cristina Ponte – pontecristina1@gmail.com). 
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