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1. Introdução 
 

Este artigo é feito no âmbito do projeto 

“Respeito no Ciberespaço”, sendo um dos 

produtos finais. O principal objetivo é 

perceber por que é esta a Geração da Internet 

e por que razão, hoje em dia, as pessoas não 

conseguem viver sem tecnologia.  

Os outros objetivos são aumentar a 

consciencialização das pessoas para o facto de 

que o uso da Internet é uma porta aberta a 

novas oportunidades para diferentes crianças 

e adultos de diferentes países; promover a 

reflexão pessoal sobre as atitudes na Internet e 

os riscos que estas podem implicar se não se 

comportar com respeito e responsabilidade; e, 

finalmente, estudar as atitudes das crianças e 

dos adultos em situações de interação e uso 

do ciberespaço. 

Este artigo foi feito para responder a três 

questões: 

1. Quais são os riscos que as crianças correm 

na Internet? 

2. Quando as pessoas navegam no 

ciberespaço, são educadas e respeitam os 

outros ou sabem como interagir com os 

outros cibernautas, respeitando-os? 

3. Por que é que os jovens sentem a 

necessidade de usar as redes sociais se, em 

muitos casos, estas podem ser uma fonte de 

riscos? 

Este artigo tem como base um questionário 

que foi respondido pelos parceiros do projeto 

“Respeito no Ciberespaço”. Os países que 

participaram incluem a Grécia (estudantes do 

1
st
 General Lyceum of Haidari (Attica) e do 1

st 

GEL Kamatero), Escola Internacional do 

Algarve
1
, Polónia (estudantes do Gimnazjum 

im ks Wacława Rabczyńskego) e Portugal 

(estudantes do Agrupamento de Escolas de 

Sátão). O questionário foi respondido por 

estudantes com idades compreendidas entre 

os 11-19 anos na Semana da Internet Segura (11
 

- 14 Fevereiro).  

O gráfico seguinte mostra a distribuição dos 

estudantes de acordo com a idade, por país.   

 

 

 

 

No total, responderam ao questionário 615 

estudantes: 

 Portugueses: 265; 

 Polacos: 218; 

 Gregos: 25; 

 Escola Internacional: 107. 

Este gráfico mostra a distribuição dos 

estudantes por género. 

 

 

                                                
1 A Escola Internacional do Algarve é uma escola no Algarve 

(Portugal) onde há estudantes cuja língua materna não é o 

português. 
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2. Acesso e Uso 
 

 

2.1 Onde utilizam os jovens a Internet 
 

O aumento da difusão de dispositivos 

portáteis é uma das razões que explica a 

expansão dos espaços onde os jovens podem 

utilizar a Internet. Eles gastam uma parte do 

seu tempo, todos os dias, para ir à Internet. O 

Gráfico 1 mostra a frequência com que os 

jovens utilizam a Internet. 

 

GRÁFICO 1: Com que frequência os jovens 

usam a Internet?   

 

Dfghjklçokl, 

 31% dos jovens portugueses usam a 

Internet várias vezes por dia; 49% dos jovens 

polacos usam a Internet várias vezes por dia; 

17% dos jovens gregos usam a Internet várias 

vezes por dia; 36% dos jovens da Escola 

Internacional usam a Internet várias vezes por 

dia. 

 41% dos jovens portugueses usam a 

Internet diariamente ou quase diariamente; 

37% dos jovens polacos usam a Internet 

diariamente ou quase diariamente; 45% dos 

jovens gregos usam a Internet diariamente ou 

quase diariamente; 40% dos jovens da Escola 

Internacional usam a Internet diariamente ou 

quase diariamente. 

 21% dos jovens portugueses usam a 

Internet todas as semanas; 7% dos jovens 

polacos usam a Internet todas as semanas; 

21% dos jovens da Escola Internacional usam 

a Internet todas as semanas. 

 7% dos jovens portugueses raramente 

usam a Internet; 6% dos jovens polacos 

raramente usam a Internet; 8% dos jovens 

gregos raramente usam a Internet; 3% dos 

jovens da Escola Internacional raramente 

usam a Internet. 

 1% dos jovens polacos nunca vão à 

Internet. 

 

O Gráfico 2 mostra a frequência com que os 

jovens usam a Internet em diferentes (em 

casa, na escola, entre outros). 

 

GRÁFICO 2: Com que frequência usam os 

jovens a Internet nos seguintes locais? 

 

1. Em casa mas não no quarto e no quarto   
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 Em qualquer um dos países há estudantes 

que nunca usam a Internet em casa. A 

conclusão é que há jovens que não acesso à 

Internet em casa. 

 75% dos jovens gregos usam a Internet no 

seu quarto frequentemente, mas apenas 11% 

usa a Internet em casa (sem ser no quarto) 

frequentemente. 

 Apenas 3% dos jovens da Escola 

Internacional usam a Internet em casa (sem ser 

no quarto) e 35% dos jovens portugueses 

usam a Internet frequentemente no seu 

quarto. 

O próprio quarto é o local mais usado para 

o acesso à Internet e pode ser um sinal de que 

os jovens se sentem mais à vontade nesta 

divisão do que nas outras, quando diz 

respeito ao uso da Internet. 

 

2. Na escola mas não na sala de aula e na sala 

de aula   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os jovens gregos não usam frequentemente 

a Internet em contexto sala de aula e 50% 

afirma que nunca a usou neste local. 

 21% dos jovens portugueses usam a 

Internet na escola (sem ser na sala de aula) e 

41% afirma que, por vezes, usa a Internet 

neste contexto. 

 

Apesar de as escolas serem espaços onde 

existe acesso à Internet onde os alunos a 

podem usar gratuitamente, esta opção não é 

muito aceite pois apenas uma pequena 

percentage de alunos afirma já ater usado na 

escola. Os jovens portugueses são os que 

usam mais o acesso à Internet an escola. 

 

 3. Noutros locais (casa de amigos/família, 

bibliotecas, cafés etc.) e quando estão fora, no 

caminho para a escola ou outros locais   

 

 

 

Os jovens continuam conectados quando 

saem de casa ou da escola, em movimento. 

Portanto, não só os edifícios podem ter acesso 

à Internet mas, com o wireless, autoestradas, 

ruas e outros espaços onde os jovens se 

encontram têm acesso à Internet. Mas 42% 

dos jovens gregos afirma nunca ter usado a 

Internet no caminho para a escola, por isso, 

conclui-se que nem todos os dispositivos 

móveis que os jovens usam têm acesso à 

Internet ou nem sempre há rede. 
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2.2 Como acedem os jovens à Internet 
 

O Gráfico 3 mostra quais as tecnologias que 

os jovens usam para aceder à Internet, os 

dispositivos usados para navegar na Internet.   

 

GRÁFICO 3: Que dispositivos usam os jovens 

para navegar na Internet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os dispositivos mais comuns usados para 

aceder à Internet são o computador portátil, 

o computador fixo, o telemóvel e o 

Smartphone. 

 O computador portátil é o dispositivo mais 

usado pelos jovens portugueses (75%) e o 

computador fixo é o mais usado pelos jovens 

gregos (50%). 

 O Smartphone é mais usado pelos jovens 

gregos (50%) e pelos jovens da Escola 

Internacional (47%). 56% dos jovens 

portugueses nunca usou o Smartphone para 

aceder à Internet. 

 O telemóvel é mais usado pelos gregos 

(40%) e pelos portugueses (41%). 

 O tablet não é muito usado e as consolas 

de jogos e os leitores E-book não são 

populares entre os jovens que responderam 

ao questionário. 

 

Para concluir, as maneiras tradicionais de 

acesso à Internet (computadores fixo e 

portátil) continuam a ser os dispositivos mais 

usados. 

 

 

2.3 Idade do primeiro uso 
 

De acordo com uma pesquisa feita em 2011, 

“a média da idade do primeiro uso da 

Internet tem vindo a descer”, ou seja, as 

crianças começam a usar a Internet cada vez 

mais cedo, numa idade cada vez menor. 

Neste questionário foi perguntado aos jovens 

que idade tinham quando começaram a usar a 

Internet, mas também que idade tinham 

quando lhes ofereceram o primeiro telemóvel. 

 

O Gráfico 4 mostra que idade tinham os 

alunos questionados quando usaram, pela 

primeira vez, a Internet. 
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GRÁFICO 4: Que idade tinham os jovens 

quando usaram a Internet pela primeira vez?  

 

 

 

 

 

 A idade que é mais comum para a primeira 

experiência online é entre os 7-10 anos em 

Portugal (71%), na Polónia (64%) e na Escola 

Internacional (62%). 

 A maioria dos jovens gregos (58%) teve a 

sua primeira experiência online quando tinha 

entre 11-14 anos. 

 Na Grécia, há 25% de estudantes que 

apenas começou a usar a Internet quando já 

tinha mais de 18 anos. 

 

O Gráfico 5 mostra que idade tinham os 

alunos questionados quando receberam o seu 

primeiro telemóvel. 

 

GRÁFICO 5: Que idade tinham os jovens 

quando compraram/receberam o seu primeiro 

telemóvel?  

 

 

 

 

 

 

 A idade que é mais comum para a 

obtenção do primeiro telemóvel é entre os 7-

10 anos em Portugal (63%), Polónia (64%) e 

na Escola Internacional (57%). 

 A maioria dos jovens gregos (58%) recebeu 

o seu primeiro telemóvel quando tinha entre 

11-14 anos, e 17% teve-o entre os 15-18 anos. 

 Em Portugal não há quaisquer jovens que 

tenham tido o seu primeiro telemóvel entre 

os 15-18 anos ou quando tinham mais de 18 

anos. 

Apesar de a maioria dos jovens gregos ter 

tido o seu primeiro telemóvel mais tarde que 

os outros, 17% teve-o antes dos 6 anos, a 

máxima percentagem neste grupo. 

 

 

2.4 Internet no telemóvel 
 

O Gráfico 6 mostra se os jovens têm acesso 

à Internet no seu Smartphone/telemóvel. 

 

GRÁFICO 6: Os jovens têm acesso à Internet 

no seu Smartphone/telemóvel?   

 

 

 

 

 

 

 

 A maioria dos adolescentes (cerca de 83%) 

respondeu que pode aceder à Internet através 

do seu telemóvel. 
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 Cerca de 16% dos jovens não tem acesso à 

Internet no telemóvel. 

 A Polónia tem a percentagem máxima 

(88%) de jovens que têm acesso à Internet e 

Portugal tem a percentagem mais alta (21%) 

de jovens que não têm acesso à Internet a 

partir do telemóvel. 

 

Para concluir, a Internet é uma forma muito 

recente de comunicação que tem evoluído 

muito rapidamente e os jovens não a usam 

apenas nos computadores, mas também nos 

telemóveis. Além disso, os seus telemóveis 

estão aptos a ser usados para navegar na 

Internet, por isso, eles podem usá-la onde 

quer que estejam. 
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3. Atividades Online 
 

 

3.1 Tipos de atividades online 
 

O Gráfico 7 mostra o que os jovens fazem, 

habitualmente, na Internet.  

 

GRÁFICO 7: O que fazem os jovens, 

habitualmente, na Internet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouvir música está no topo da lista das 

atividades que os jovens mais fazem (89%). 

Outras atividades populares são a visita das 

suas próprias redes sociais (69%), 

visionamento de video clips (83%) e 

conversar com os amigos online (83%).  

 8% dos jovens gregos joga online com os 

amigos e nos outros países os jovens que 

realizam esta atividade são cerca de 42%. 

 77% dos jovens portugueses usa a Internet 

para pesquisa destinada a trabalhos escolares. 

Nos outros países são cerca de 49%. 

 8% dos jovens gregos publica fotos, videos 

e músicas para partilhar com os outros e nos 

outros países são cerca de 50%. 

 

O Gráfico 8 mostra o que preocupa ou 

incomoda os jovens na Internet. 

 

GRÁFICO 8: O que mais preocupa/incomoda 

os jovens na Internet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48% dos jovens da Escola Internacional 

afirma que receber mensagens indesejáveis em 

grande número (spam e publicidade) os 

incomoda; 46% dos jovens da Escola 

Internacional afirma que o roubo de dados da 
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sua conta os incomoda; 46% dos jovens da 

Escola Internacional afirma que a utilização da 

sua conta por outrem os incomoda. 

 67% dos jovens gregos afirma que receber 

mensagens para colocar "Like" em páginas ou 

publicações os incomoda; 50% dos jovens 

gregos afirma que receber mensagens a pedir 

para partilhar páginas ou publicações os 

incomoda; 58% dos jovens gregos afirma que 

a utilização da sua conta por outrem os 

incomoda. 

 65% dos jovens polacos afirma que receber 

mensagens indesejáveis em grande número 

(spam e publicidade) os incomoda. 

 60% dos jovens portugueses afirma que ser 

insultado nas redes sociais os incomoda; 65% 

dos jovens portugueses afirma que o roubo de 

dados da sua conta os incomoda; 58% dos 

jovens portugueses afirma que receber 

mensagens indesejáveis em grande número 

(spam e publicidade) os incomoda. 

 

 

3.2 Redes Sociais 
 

O Gráfico 9 mostra os jovens que possuem 

contas em redes sociais. 

 

GRÁFICO 9: Os jovens têm contas nas redes 

sociais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93% dos adolescentes tem conta nas redes 

sociais e na Grécia todos eles afirmam ter uma 

conta. 

 Apenas 8% dos jovens questionados não 

tem qualquer conta numa rede social.  

 

A difusão do uso das redes sociais tem 

aumentado e os jovens estão mais ligados 

entre si e com qualquer pessoa do mundo. 

 

O Gráfico 10 mostra o número de jovens 

que leu os Termos de Uso e Privacidade 

quando criou conta nas redes sociais. 

 

GRÁFICO 10: Os jovens leram os Termos de 

Uso e Privacidade quando criaram a(s) sua(s) 

conta(s)?  

 

 

 

 

 Portugal tem a percentagem máxima 

(34%) de jovens que leram totalmente os 

Termos de Uso e Privacidade e a Grécia tem a 

percentagem máxima (67%) de jovens que 

leram parte dos Termos de Uso e Privacidade. 
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 50% dos jovens da Escola Internacional 

não leram os Termos de Uso e Privacidade, 

que a percentagem máxima de jovens que 

não o fizeram. 

 

Para concluir, apesar de os Termos de Uso e 

Privacidade serem aceites por todas as pessoas 

que criam contas em redes sociais, apenas uma 

minoria os lê. No entanto, este é um 

documento em que estão estabelecidas regras 

de extrema importância para o bom 

funcionamento da rede social. 

 

O Gráfico 11 mostra as redes sociais onde os 

jovens têm conta. 

 

GRÁFICO 11: Em qual das seguintes redes sociais 

os jovens têm conta?  

 

 

 

 

 Facebook é a rede social na qual mais 

jovens têm; cerca de 40% tem conta neste 

site. 

 Youtube é a segunda rede social onde mais 

jovens têm conta (cerca de 27%). 

 A Polónia é o país onde há mais variedade 

de redes sociais entre os jovens. 

O Gráfico 12 mostra a rede social que os 

jovens usam com mais frequência, ou seja, a 

sua rede social favorita. 

 

GRÁFICO 12: Qual a rede social que os jovens 

usam mais frequentemente?  

 

 

 

 

 

 Facebook é a rede social que os jovens 

mais gostam de usar; cerca de 76% usa mais 

frequentemente este site. 

 Youtube é a segunda mais usada (cerca de 

13%). 

 

O Gráfico 13 mostra que tipo de informação 

os jovens revelam no perfil da sua rede social. 

 

GRÁFICO 13: Que tipo de informação os 

jovens divulgam na sua conta? 

 

1. Primeiro e último nomes   
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 Cerca de 91% dos jovens divulga o seu 

primeiro nome verdadeiro e cerca de 81% 

revela o seu último nome verdadeiro. 

 Na Grécia, 100% dos jovens divulga o seu 

primeiro nome verdadeiro. 

 24% dos jovens polacos não coloca o seu 

ultimo nome em contas de redes sociais. 

 

2. Nome da escola e local de trabalho, 

número de telefone/telemóvel e morada   

 

 

 

 

 

 A maioria dos jovens não revela a sua 

morada (na Grécia, nenhum estudante divulga 

esta informação) ou o seu número de 

telefone/telemóvel. 

 Cerca de 61% dos jovens divulga o 

verdadeiro nome da escola e cerca de 30% 

divulga um nome fictício. 

 64% dos jovens polacos divulga um nome 

fictício da sua escola. 

 

3. Ligação a outros perfis de Facebook, 

interesses e estado de relacionamento atual 

 

 

 

 

 

 A maioria dos jovens não revela o seu 

estado de relacionamento atual ou ligações a 

outros perfis de Facebook. 

 Cerca de 75% dos jovens divulga os 

interesses verdadeiros e, na Grécia, nenhum 

estudante revela interesses fictícios. 

 

4. Data e local de nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerca de 60% dos jovens divulga a sua 

data de aniversário verdadeira. 

 Os jovens portugueses são os que têm a 

mais alta percentagem de pessoas com uma 

data de aniversário fictícia e sem qualquer 

informação relacionada com o local de 

nascimento. 
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O Gráfico 14 mostra como os jovens se 

identificam na sua foto de perfil na conta das 

redes sociais. 

 

GRÁFICO 14: Como são os jovens reconhecidos 

na sua foto de perfil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerca de 50% dos jovens identifica-se com 

uma foto onde é possível ser reconhecido. 

 27% dos jovens gregos estão identificados 

com uma foto na qual é difícil ser 

identificado. 

 Cerca de 12% dos jovens identifica-se com 

uma imagem. 

 

O Gráfico 15 mostra a frequência de acesso 

às redes sociais. 

 

GRÁFICO 15: Com que frequência acedem os 

jovens às contas de redes sociais?  

 

 

 

 

 

 Em Portugal, a maioria dos jovens acede à 

sua conta de rede social pelo menos uma vez 

todos os dias e apenas 6% acede de duas em 

duas semanas. 

 Na Polónia, a maioria dos jovens acede à 

sua conta de rede social duas ou mais vezes 

por semana e apenas 8% acede mais de três 

vezes por semana. 

 Na Grécia, a maioria dos jovens acede à 

sua conta de rede social pelo menos uma vez 

por dia. 

 Na Escola Internacional, a maioria dos 

jovens acede às redes sociais pelo menos uma 

vez por dia e apenas 6% acede uma vez por 

semana. 

 

O Gráfico 16 mostra o número de amigos 

virtuais que os jovens têm. 

 

GRÁFICO 16: Quantos amigos têm os jovens na 

sua conta da rede social?  

 

 

 

 

 

 

 

 A maioria dos jovens tem mais de 300 

amigos virtuais. 

 

Isto revela que os jovens sentem necessidade 

de ter tantos amigos quanto podem para que 

se tornem mais sociáveis e vejam o mundo 
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virtual com o máximo número de olhos que 

seja possível. 

 

O Gráfico 17 mostra diferentes maneiras que 

os jovens usam para proteger a sua 

privacidade durante o uso das redes sociais. 

 

GRÁFICO 17: De que forma protegem os 

jovens a sua privacidade?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A medida mais amplamente adotada que 

os jovens usam para proteger a sua 

privacidade é a recusa de pedidos de amizade 

de pessoas que não conhecem. 

 Outras medidas que são igualmente 

importantes para os jovens, de modo a 

proteger a sua privacidade, são a restrição da 

informação presente na conta apenas a 

amigos e a não publicação de dados pessoais.  

 

O Gráfico 18 mostra o número de jovens 

que já foram assediados ou incomodados 

online. 

 

GRÁFICO 18: Alguma vez foi assediado ou 

incomodado na sua conta da rede social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerca de 82% dos jovens nunca foi 

assediado ou incomodado nas redes sociais. 

 Cerca de 18% dos jovens foi assediado ou 

incomodado e, apesar de ser uma pequena 

percentagem, pode ser algo preocupante.  



Worldwide Net Jovens e Redes Sociais 

16 

4. Conclusão 
 

Um estudo que realizado em julho de 2013 

pelo EU Kids Online, divulgava as 

classificações para países europeus relativas ao 

uso da Internet entre as crianças, incluindo 

Portugal, a Polónia e a Grécia. Eles concluíram 

que: 

 Portugal pertencia ao grupo de países 

“Protegido por restrições”; 

 Polónia pertencia ao grupo de países 

“Jogadores em risco semi-suportados”; 

 Grécia pertencia ao grupo de países 

“Protegido por restrições”. 

 

“Protegido por restrições” é um grupo que 

inclui 10 países do oeste e sul da Europa. Os 

países que pertencem a este grupo são um 

pouco diferentes quanto à política e história 

da difusão da Internet. Mas têm resultados 

parecidos: (comparações com os outros 

grupos) 

 este grupo tem a mais elevada taxa de 

crianças no grupo dos “alunos restritos” e 

muito poucas crianças no grupo dos 

“jogadores intensivos”; 

 cerca de 80% das crianças pertencem ao 

grupo “fora de risco” (a percentagem nos 

outros é a mais baixa); 

 muitas crianças pertencem ao grupo na 

qual a medição dos pais é mais restrita do que 

passiva. 

 

 “Jogadores em risco semi-suportados” é um 

grupo de 5 países maioritariamente da Europa 

central e do sudeste europeu. As suas 

características comuns são: 

 a alta taxa de crianças no grupo de 

“oportunidades moderadas”, mas também a 

alta taxa de crianças no grupo de “jogadores 

intensivos” e um nível abaixo da media de 

“pequenos networkers”; 

 têm a mais alta taxa de crianças no grupo 

de crianças em risco/perigo (7%) e taxas 

médias de crianças nos outros grupos de risco;  

 o grupo de crianças cujos pais aplicam uma 

mediação restritiva é a menos frequente e, 

enquanto as crianças com mediação parental 

ativa são muito comuns, a taxa de crianças 

neste grupo não é tão alta como a média; 

 as outras forma de mediação estão também 

à volta da média. 

 

 

Com a análise dos resultados do estudo, 

podemos concluir que os estudantes 

questionados não correm riscos online, mas 

que os pais têm de mediar o uso da Internet e 

dos dispositivos móveis pelos seus filhos. A 

razão pela dizemos isto é porque a idade da 

primeira experiência na Internet tem vindo a 

diminuir, tal como a idade à qual as crianças 

recebem o seu primeiro telemóvel. Os pais 

têm de estabelecer a idade apropriada para os 

seus filhos entrarem no mudo tecnológico e o 

que poderão eles fazer na Internet. 
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Os jovens questionados afirmam que o que 

usam mais para navegar na Internet é o 

computador fixo ou portátil. Os jovens 

portugueses são os que mais usam o 

computador portátil e os jovens gregos são os 

que mais usam o Smartphone. 

As redes sociais são uma das atividades que 

estão no topo da lista de atividades online. A 

conclusão poderá ser que os jovens necessitam 

de se tornar mais sociáveis e fazer quantos 

amigos quiserem. Apesar de todos os dias se 

ouvirem histórias de adolescentes que foram 

enganados por outros cibernautas, os jovens 

pensam que se protegerem a sua privacidade, 

estarão seguros, que o mesmo não lhes 

poderá acontecer a eles, apenas aos outros. 

Novamente os pais têm um papel muito 

importante a desempenhar. Eles têm de 

conversar com os filhos e explicar-lhes que 

não precisam de amigos virtuais para guardar 

os seus segredos; isso poderá ser feito com os 

amigos “verdadeiros”. 

Jogar online é outra das atividades que os 

jovens mais realizam, mas, contrariamente ao 

que foi acima mencionado, os jovens polacos 

não são os que mais jogam no computador, 

mas sim os jovens gregos e portugueses. 

A Internet é uma forma de comunicação que 

revolucionou todas as nossas vidas, mas 

ninguém se poderá esquecer das pessoas que 

nos rodeiam. 

 

 

NOTA: Algumas das informações recolhidas 

dos jovens gregos podem não corresponder à 

realidade, quando comparadas com as dos 

outros países. O facto é que o número de 

jovens gregos que respondeu ao questionário 

é mais baixo que os outros. 
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