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CONSULTÓRIO DO CONSUMIDOR / DECO
“Ouvi falar de umas conferências que a DECO vai fazer pelo país, do que se trata?”

  

A DECO INFORMA…

  

A DECO promove um ciclo de 18 conferências NETtalks sobre os direitos digitais dos
consumidores. Maria Botelho Moniz e João Paulo Sousa, animadores do programa CC All
Stars, foram os embaixadores escolhidos para divulgar mensagens informativas dirigidas aos
jovens.

  

As NETtalks, cujo público-alvo são os jovens do 3º ciclo do ensino básico, secundário e
profissional, terão lugar em escolas de todos os distritos de Portugal Continental.

  

O objectivo destas conferências é informar os jovens sobre os seus direitos digitais
preparando-os para interagir em segurança com o mundo digital. É preciso que a população
mais jovem - a principal utilizadora das novas tecnologias - conheça bem as regras deste novo
mundo digital e os riscos que pode enfrentar. As questões da segurança e privacidade online
serão um dos temas mais relevantes a serem debatidos nas NETtalks, dando especial atenção
às redes sociais. Mas também serão abordadas questões como o respeito pelos direitos de
autor, os downloads ilegais e a forma de lidar com a pressão da publicidade e do marketing
online. Será ainda dada especial atenção à problemática do cyberbullying.
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A Escola Secundária D. João II, em Setúbal, será a primeira a receber esta iniciativa, a 10 de
Março. Em Maio será a vez de Faro, receber a iniciativa. O site www.nettalks.pt  disponibiliza
mais informação sobre o projecto, a calendarização das próximas conferências e um conjunto
de informação e vídeos protagonizados pelos animadores do programa CC All Star e caras
bem conhecidas do público jovem.

  

Este é um projecto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores e tem
como media partner a SIC Radical. São ainda parceiros a Universidade Autónoma de Lisboa, a
Direcção Geral de Educação e o Centro Internet Segura.pt.

  

Na semana em que se assinala o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, tratar este tema,
faz ainda mais sentido. Numa era cada vez digital, conhecer os nossos direitos enquanto
utilizadores é cada vez mais importante. Caso pretenda mais informações sobre este tema,
basta entrar em contacto com a DECO através do contacto 289 863 103, ou consultar o nosso
site www.deco.proteste.pt .

  

DECO-Delegação Regional do Algarve
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