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Perfil numa rede social 

• Cerca de três em quatro tem perfil 
numa rede social  

• Portugal acima da média europeia 
(68%) 

• Diferença mínima por sexo: mais 
rapazes 

• Aumento evidente com a idade 

• Percentagem significativa de 
crianças com menos de 13 anos 
com perfil (média europeia 11-12 
anos = 58%) 

• ESE alto um pouco acima 

• Facebook como rede hegemónica: 
97% (51% 2010), para uma média 
europeia de 90% 
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Número de contactos nas redes sociais 
• Extensão das redes inferior à 

‘expectativa’: perto de metade 
(46%) tem até 50 contactos e 
menos de ¼ tem mais de 100 

• Diferenças importantes por idade: 
mais novos = circulo mais restrito; 
mais velhos = circulo mais vasto 

• Pequenas diferenças por sexo 

• Diferença por ESE: médio com 
menos contactos; baixo e alto 
com mais 

• Proximidade à média europeia, 
que oscila entre Dinamarca (51% 
com menos de 50 contactos) e 
Roménia (39% com 300+ 
contactos) – sugerindo diferentes 
formas de ‘regulação’  
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Respostas a pedidos de amizade 
• Em geral, predomina reforço de 

laços previamente existentes: 
cerca de 3/4 apenas aceita pedidos 
de quem já conhece ou conhece 
bem 

• Laços ‘latentes’ (amigos em 
comum) representam menos de 1/4 

• Valor residual aceita todos os 
pedidos 

• Pequenas variações por sexo: 
raparigas um pouco mais 
restritivas 

• Diferenças etárias: mais novos são 
mais ‘cautelosos’, mais velhos 
estão mais propensos a alargar 
circulo de relacionamentos 

• Ligeiras diferenças por ESE: um 
pouco mais restritivo ESE alto 

 



Definições de privacidade em redes sociais 

• Perto de  metade mantém 
privacidade = círculo restrito 

• Cerca de 1/4 controla em 
parte a informação que 
disponibiliza aos outros 

• Quase 1/3 não restringe 
acesso a informação  

• Idade importa: mais novos, 
menor controlo, embora 
metade defina perfil privado – 
diferentes competências 
digitas? 

• Diferença significativa por 
sexo: rapazes menos 
restritivos 

• Diferenças por ESE : maior 
controlo ESE alto 
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Modos de estar em contacto com os amigos 

• Com os amigos, predominam os 
contactos através de mensagens 
e das redes sociais. 

 

• No caso de mensages, os valores 
estão acima da média europeia 
(65%), no caso das redes sociais 
o valor encontra-se um pouco 
abaixo da média (74%) 

 

• Entre os que usam um telemóvel 
ou um smartphone para 
comunicar com os amigos, os 
valores portugueses são idênticos 
da média dos sete países 
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% de crianças e jovens que, diariamente,  

contactam com amigos através de… 

A
m
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o

s 

Chamada telefónica pelo telemóvel ou 

smartphone 61 

Envio de SMS/MMS 
79 

Envio de e-mails 
19 

Contacto pela rede social 
69 



Mediação dos pares 

• Os amigos surgem como 
importante fonte de apoio se 
alguma coisa os incomoda na 
internet: 32% pede ajuda aos 
amigos nestas circunstâncias, 
subindo este valor para 49% no 
caso das raparigas de 13-16 anos 

• A forma de ajuda mais comum diz 
respeito a dificuldades gerais de 
utilização da internet. 

• Raparigas mais velhas: maior 
influência dos pares sobre como 
se comportar online ou pedir 
apoio quando há incómodo 
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Sugeriu maneiras de usar a 

internet de forma segura 
36 30 48 58 44 

Ajudou-te quando  alguma 

coisa estava a ser difícil de 

fazer ou de encontrar na 

internet  

46 50 81 82 71 

Explicou-te porque é que 

certos sites são bons ou 

maus. 

41 41 56 54 49 

Sugeriu formas de te 

comportares online com 

outras pessoas. 

34 36 41 60 44 

Falou contigo sobre o que 

fazer se alguma coisa te 

incomodar na internet  

34 35 41 51 41 

Ajudou-te quando alguma 

coisa te incomodou na 

internet 

27 31 40 52 39 

     

 



Pesquisa qualitativa: redes sociais 
• Rapazes e raparigas parecem 

fazer uso das redes digitais 
como extensão das suas 
relações de amizade físicas.  

 

• O Facebook, rede mais citada 
nas conversas com as crianças e 
jovens, é referido como uma 
ferramenta de comunicação, 
mais do que uma plataforma 
para expor detalhes do dia a dia 
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Eu quase não compartilho nada mesmo, ponho ‘Gosto’ 
nas fotos que gosto, dos meus amigos e isso, mas o 
Facebook para mim é mesmo para mandar mensagens 
privadas só. 

                               (Beatriz, 15 anos – Entrevista) 

Quando combinamos alguma coisa é… Agora vamos 
combinar alguma coisa, vamos ver se ele está no 
Facebook [ao explicar que, quando quer ver 
pessoalmente os amigos, costuma fazê-lo pelo 
Facebook]  

(João, 14 anos – Entrevista) 

A minha amiga também vai no final deste ano para 
fora do país e eu pedi à minha mãe para criar 
Facebook, depois nessa altura vou poder conversar com 
ela.  

                      (Irene, 11 anos – Grupo de foco)  



Pesquisa qualitativa: privacidade 
•  São preocupados em ter em sua 

rede social apenas pessoas 
conhecidas, ainda que seja comum 
aceitar pedidos de amizade de 
“amigos de amigos” 

• As relações estabelecidas apenas 
virtualmente não têm o mesmo 
peso que as pessoais: “Amigos do 
Facebook a maior parte nunca se 
fala” (Rapaz, 12 anos).  

• Rapazes mais velhos: contatos 
para jogos, tanto com amigos 
quanto com desconhecidos 

• Raparigas:  envolvimento com fãs 
de um mesmo ídolo, 
principalmente pelo Twitter 

Aaa, playstation também, também acede à net e eu 
jogo online com outras pessoas doutras nacionalidades, 
às vezes também com os meus amigos. Aaa… quando, 
por exemplo, nunca tá ninguém on, pronto ‘tá bem não 
‘tá ninguém on, vamos jogar com pessoas que não 
conheço, não me vão fazer mal nenhum, o jogo 
também não, não me vai fazer nada acerca da relação 
com as pessoas e… mesmo assim também às vezes jogo 
só eu 

 (Renato, 13 anos – Entrevista)  

Débora: O Facebook dá para falar com pessoas 
desconhecidas de outros sítios que nunca nos vão 
conhecer e se não queremos falar com essa pessoa 
basta bloquear!  

Sandra: Oh, exatamente. Nós podemos falar com 
alguém que não conhecemos pessoalmente, mas 
podemos até falar com muita gente, mas a maioria 
acabamos por deixar de falar e ser só um momento 
e pronto. 

(Raparigas, 16 anos – Grupo de Foco)  



Definições de privacidade 

• Importância do contato pessoal 
para resolver questões mais 
delicadas entre os amigos, 
originadas da pressão por estar 
online.  

• Um garoto de 12 anos conta que 
“possivelmente” havia recebido 
mensagens de amigos que foram 
agressivas ou desagradáveis:  

 “Mas não são coisas que eu ligo muito. 

Depois falo sem ser pelo Facebook com essa 

pessoa, e depois pedimos desculpa”  

• Certo enfraquecimento de suas 
amizades em razão do uso 
constante dos telemóveis 

Soraia: Não ‘tamos mais com as pessoas 
pessoalmente… 

Sandra:  Exato, as pessoas falam mais pelo telemóvel e 
pelo computador. 

Soraia: E assim já não é preciso encontrarem-se. 

 Débora: Damos mais a atenção às pessoas que ‘tão 
longe no telemóvel do que as pessoas que ‘tão aqui 

 (Raparigas, 16 anos – Grupo de Foco)  

 



Recomendações 

• Crianças mais novas: revelam preocupações acima da média com quem 
adicionam na rede, mas não dominam as definições de privacidade. 

• A presença massiva na rede Facebook foi potenciada pela sua aplicação nos 
dispositivos móveis, smartphones e tablets: perfil privado by default e 
mecanismos acessíveis e eficazes para reportar abuso.  

• Famílias: papel orientador na iniciação à socialização digital dos mais novos 

• Acompanhamento das relações de amizade: recordar a importância que 
tinha a privacidade do ‘diário de adolescente’ e o quanto se desejava 
preservar do olhar do adulto pode ajudar pais e mães. 

• Os amigos podem desempenhar um papel fundamental na mediação de 
situações que envolvam riscos: estratégias de consciencialização sobre 
riscos e segurança online que envolvam crianças e jovens. 



Obrigado! 
 
www.netchildrengomobile.net 
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