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Cara/o Mãe/Pai. 

Estudo EU Kids Online 

Muito obrigada por ter aceite participar no nosso estudo. A London School of Economics está a liderar este 
importante projecto para o Programa Internet Mais Segura da Comissão Europeia. 

Estamos a trabalhar com investigadores universitários em 25 países e também com conselheiros 
internacionais que irão garantir que os resultados deste estudo serão utilizados para iniciativas com vista a 
tornar a internet mais segura para as crianças. Estes conselheiros integram Save the Children, European 
Schoolnet e uma rede Europeia para a segurança na internet (Insafe). Em Portugal, estamos a trabalhar 
com a Professora Cristina Ponte da Universidade Nova de Lisboa (UNL). 

Desenhamos este estudo para pais e crianças de todos os países da Europa e os resultados serão 
importantes para aconselhar escolas, assistência social às crianças, pessoas que trabalham com os jovens 
e outros que trabalham para ajudar as crianças a utilizar o melhor da internet ao mesmo tempo 
minimizando os riscos online. 

Por exemplo, conhecer o que as crianças fazem online pode ajudar os professores a desenvolver 
programas de protecção contra o "bullying" online. Também ajudará os governos a decidir sobre uma 
melhor regulação de partes da internet. Pessoas que trabalham com jovens e outros profissionais que 
trabalham com crianças também precisam de conhecer sobre que aspectos devem informar ou aconselhar 
as crianças. 

O estudo também terá por objectivo contextualizar os riscos que algumas crianças enfrentam, descobrindo 
as coisas benéficas que as crianças fazem na internet e as óptimas formas como as crianças estão a 
aprender a usar a internet de forma sensata e correcta. Esta é a razão pela qual o nosso estudo coloca 
muitas questões - para que possamos compreender os diferentes tipos de experiências que as crianças de 
diferentes idades e origens podem ter, em diferentes países. 

Informação sobre os investigadores e conselheiros em cada país está disponível no nosso site 
www.eukidsonline.net. Os resultados serão apresentados pela Comissão Europeia em 21 de Outubro de 
2010 no Luxemburgo. Iremos divulgar os resultados no nosso site na mesma data - por favor, visite o site 
se estiver interessado/a em conhecer os resultados. 

Agradeço uma vez mais a sua participação neste estudo. 

Com os melhores cumprimentos, 

Professor Sonia Livingstone 
Director, EU Kids Online project 
Department of Media and Communications 
London School of Economics and Political Science 
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK 
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk 

 


