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O projeto  
 

Net Children Go Mobile 



Objetivos do projeto 

Net Children Go Mobile 

• Estudar as alterações introduzidas nas práticas online de 
crianças e jovens (9-16 anos), particularmente as que 
envolvem riscos, com o acesso crescente à internet através 
de meios móveis e convergentes 

 

• Alterações incluem... 
o Equipamentos portáteis 

o Media convergentes 

o Acesso “em qualquer lugar, a qualquer hora” 

o Equipamentos pessoais 

o Privatização 

o Diferentes convenções sociais (de utilização, mediação, etc.) 

 

 

 



Países participantes 

+ 



Metodologia 
o Inquérito por questionário, face a face, aplicado 

em casa 

 

o Módulo de auto-preenchimento para questões 
‘sensíveis’ 

 

o Amostra aleatória, através do método random 
walk,  representativa a nível nacional, de 
crianças e jovens (9-16 anos) utilizadores da 
internet 

 

o Aproximadamente 500 crianças e jovens por 
país, cerca de 3500 no total 

Net Children Go Mobile 



Metodologia qualitativa 

Net Children Go Mobile 



Encadeamento do questionário 

Net Children Go Mobile 

Acesso e uso 
-  Todos os inquiridos 

Atividades 
- Todos os inquiridos 

Risco e dano 
- Todos os inquiridos 

Circunstâncias relacionadas com experiências de risco 
- Aqueles que tiverem determinada experiência 

Mediação 
-  Todos os inquiridos 

Aspetos sobre acesso e uso de meios móveis 
- Só aqueles que utilizam meios móveis 

Questões relacionadas com redes sociais 
- Só aqueles que realizam atividades em redes sociais 

Caracterização 
- Todos os inquirdos 

Foi tido em conta que o número total de 
inquiridos pode limitar até que ponto é 

exequível  ter seções grandes apenas 
preenchidas por um pequeno subgrupo de 

respondentes 



Alguns resultados 
Europeus para 
reflexão... 
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Acesso e uso 





Competências 
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Watched video clips 

Visited a social networking profile 

Listened to music 

Used instant messaging 

Checked information to satisfy a curiosity 

Played games on your own or against the … 

Used the internet for school work 

Played games with other people on the … 

Downloaded music or films 

Watched broadcast television / movies … 

Downloaded free Apps 

Published photos, videos or music to … 

Visited a chatroom 

Read/watched the news on the internet 

Published a message on a website or a … 

Registered my geographical location 

Used file sharing sites 

Used a webcam 

Spent time in a virtual world 

Looked up maps/timetables 

Created a pet or avatar 

Smartphone users  All 



Redes sociais 





Riscos e dano 
% Que se sentiu incomodado: 



Pelo menos um dos riscos referidos 



NCGM (2014) – EU KIDS ONLINE (2010) 

 
% who... 2010 2014 

Seen hate messages  
(11-16 years) 13 20 

Received sexual messages  
(11-16 years) 14 5 

Seen sexual images online  
(9-16 years) 9 12 

Been cyberbullied  
(9-16 years) 9 12 

Seen pro-anorexic sites 
(11-16 years) 8 14 

Met online contact offline    (9-

16 years) 8 12 

Bothered or upset online  
(9-16 years) 

13 17 



Lidando com riscos – com 
quem falam? % Falam com alguém 



Mediação parental ativa 
Sobre usos seguros da internet Sobre usos da internet em geral 



Mediação parental restritiva 



Internet nas 
escolas 



Obrigado! 
 
www.netchildrengomobile.net 
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