
 

 
 
From: "Fernanda Santos" <fsantos@deco.pt> 
To: "Alexandre Quintanilha" <alexq@ibmc.up.pt> 
Cc: "Dra. Ana Cristina Tapadinhas" <atapadinhas@deco.pt> 
Sent: Wednesday, 22 May, 2019 17:21:42 
Subject: Pedido de reunião DECO 
 
Exmo Senhor 
Professor Alexandre Quintanilha 

Presidente da Comissão da Educação e Ciência da Assembleia da República 

 

Hoje de manhã tive a oportunidade de lhe pedir o seu contacto para dirigir este pedido, que já tinha feito chegar à Comissão de 

Educação e Ciência. 

 

A DECO desenvolve o programa de educação do consumidor nas escolas – DECO Jovem há mais de 20 anos, envolvendo 

todos os anos mais de 30 mil professores e alunos e, atualmente, em parceria com a rede de escolas aderentes ao 

programa (mais de 3 mil) tem dado uma especial atenção à literacia digital dos mais novos. 

Os millenials ou a geração Z são as gerações a que designamos de nativos digitais e que, desde que nasceram, vivem 

num mundo digital. São gerações ávidas de comunicação e a sua socialização e educação é feita num contexto 

mediatizado entre pares, onde muitas vezes os mais velhos, pais e educadores, não participam, e por isso, dificilmente 

acompanham e orientam.  

 

Apesar das inúmeras vantagens e oportunidades, os jovens utilizam a internet principalmente para comunicarem e 

interagir entre si ou para o seu entretenimento. Neste sentido, é importante incentivar os mais novos a uma 

participação mais ativa e segura na construção da internet. 

 

É necessário melhorar as competências digitais destes jovens que apesar das excelentes apetências que tem para o 

uso da tecnologia em diferentes dispositivos, falta-lhes muitas vezes a experiência necessária para reconhecer os 

desafios e riscos que podem enfrentar nestas interações que são hoje a sua principal forma de vida social e de 

comunicação. 

Com esta preocupação, a DECO com o apoio de diversos parceiros, com destaque para a Google Portugal e o .PT, entre 

outros como a Direção Geral da Educação ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem realizado um conjunto de 

iniciativas para motivar a escola, os professores e os alunos a desenvolver projetos que reforcem as competências dos 

jovens nestes domínios.  

No final deste ano letivo temos duas iniciativas a serem concluídas – SITESTAR.PT e a NET VIVA E SEGURA e para as 

quais os alunos do 3.º ciclo e Secundário tiveram um especial contributo com a apresentação de trabalhos de 

construção de sites e de produção de vídeos de sensibilização sobre o uso das redes sociais.  

Muito gostaríamos de poder apresentar estas iniciativas a V. Exa, ficando disponíveis para uma reunião em data a 

agendar, e tão breve quanto lhe seja possível e poder contar com o especial envolvimento da Comissão de Educação 

e Ciência na cerimónia de entrega de prémios a ter lugar antes de 14 de junho, em que homenageamos o trabalho da 

escola e o esforço dos alunos para uma internet mais segura. 

Fico ao dispor para qualquer esclarecimento que considere, 

Com os melhores cumprimentos 

Fernanda Santos 
Coordenadora do Departamento de Formação e Educação 
Training and Education Head 

mailto:fsantos@deco.pt
mailto:alexq@ibmc.up.pt
mailto:atapadinhas@deco.pt


. 

 
. 
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO 
Rua da Artilharia Um, 79 - 4º 

1269-160 LISBOA 

Tel. +351 21 371 02 43 - Fax +351 21 371 02 99 
 
Esta mensagem e todos os eventuais ficheiros anexos podem conter informação privada e estão sujeitos às regras da Política de Privacidade da 

DECO que determina a forma como recolhemos, utilizamos, divulgamos, transferimos e armazenamos as informações dos titulares de dados 

pessoais.  
Se receber esta mensagem por engano agradecemos a respetiva eliminação sem reprodução. 
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