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IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL GOVINT

A Fundação Promove e Participa

Realizar-se-á nos dias 30 e 31 de janeiro de 
2018, no Cinema S. Jorge em Lisboa, a IV 
Conferência Internacional GOVINT, dedicada 
ao tema “E que tal se colaborássemos?”, da 
qual a FNSBS é entidade promotora e 
participante.

O Fórum para a Governação Integrada (no qual 
a FNSBS participa) é uma rede informal de 
instituições públicas e privadas portuguesas 
que estuda, reflete e age sobre problemas 
complexos, promovendo modelos de 
governação integrada (GOVINT).

A Fundação deseja-lhe
um 2018 pleno de saúde e desejos realizados! 

No princípio de janeiro de 

2018 inicia funções na 

equipa de Saúde Oral o Dr. 

Hugo Miguel Barata na área 

de Cirurgia Oral. 

Licenciado em Medicina Dentária pela 

Faculdade de Medic ina Dentár ia  da 

Universidade de   Lisboa,  o   Dr.  Hugo Miguel 

Barata tem ainda formação especializada em 

Ortodôncia, que tem vindo a valorizar e manter 

atualizada continuamente desde o ano 2004.

CIRURGIA ORAL NA FNSBS

Novo Profissional de Saúde

Saiba mais em: www.conferenciagovint2018.pt
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AS CRIANÇAS NO MUNDO DIGITAL (I)

Para o bem ou para o mal?

À medida que aumenta a influência da tecnologia digital – 
especialmente da internet -  nas nossas vidas, o debate sobre os 
seus efeitos vai subindo de tom: será uma bênção para a 
humanidade, uma vez que oferece oportunidades ilimitadas de 
comunicação, comércio, aprendizagem e liberdade de expressão? 
Ou será um ameaça à nossa forma de vida, minando o tecido 
social, a ordem política e ameaçando o nosso bem-estar?

O mundo digital é todas estas coisas. É uma ferramenta que pode 
ser sempre usada para o bem e para o mal, cabendo a cada um de 
nós mitigar os perigos e extrapolar as oportunidades que a 
tecnologia digital torna possíveis.

O estrato etário dos 15-24 anos é o grupo mais fortemente 
presente online – 71% que comparam com apenas 48% da 
generalidade da população.

As crianças estão a aceder à internet em idades cada vez mais 
precoces. Nalguns países os menores de 15 anos provavelmente 
usam tanto a internet como os maiores de 25 anos.

Os smartphones estão a alimentar uma “cultura de quarto” com o 
acesso online de muitas crianças a tornar-se mais pessoal, mais 
privado e menos supervisionado.

Os menores de 18 anos representam já 1/3 dos utilizadores de 
internet em todo o mundo.

•  A jovem forçada a manter relações sexuais transmitidas em 
direto online pelo vizinho que opera um website de 
pornografia infantil.

•  O jovem com paralisia cerebral pode interagir online de igual 
para igual com os seus pares e pela primeira vez na vida as suas 
capacidades são mais “visíveis” que as suas incapacidades;

•  A rapariga que é proibida pela sua família ou comunidade de 
estar online, perde a oportunidade e de aprender e de 
comunicar com amigos;

•  Um rapaz levado quase ao suicídio pelo cyberbullying, que o 
segue por todo o lado;

•  Uma criança, num cenário de guerra, pode continuar os seus 
estudos, orientados por uma professora num campo de 
refugiados através de um tablet;

•  O adolescente que vê as suas informações pessoais serem 
oportunisticamente usadas para efeitos de marketing e 
partilhadas online;

•  Um jovem blogger africano usa a internet para reportar ao 
mundo a falta de saneamento e água potável ou outros 
problemas da sua comunidade.

•  O miúdo cujo vício dos vídeo-jogos tomou conta da sua vida, 
pelo menos de acordo com os seus pais.

Para o Bem:

Para o Mal:

Para o Pior:

A Tecnologia Digital
é um facto irreversível

nas nossas vidas.
Para o bem e para o mal!

A Internet reflete e amplia o melhor
e o pior da natureza humana

Protegendo as crianças do pior
que o mundo digital tem para oferecer

e dando-lhes acesso
ao que tem de melhor,

podemos manter o balanço positivo

A Tecnologia Digital
já mudou o mundo e, como

cada vez há mais crianças a utilizá-la
globalmente, está também

a mudar a infância de forma
cada vez mais acentuada

UNICEF (2017); Children in a Digital World – the state of world's children 2017.

FONTE:

•  A adolescente cujo ex-namorado cria um perfil falso em seu 
nome nas redes sociais e publica fotos íntimas;

No próximo mês não

perca - As Crianças no Mundo

Digital (II) - Oportunidades

e perigos
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