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O GPDP realiza um concurso, destinado a estudantes, de
composição em língua chinesa para navegação segura da
Internet
Com vista a elevar a consciência da protecção de privacidade aquando do uso da
Internet por adolescentes, o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais pretende
levar a efeito um concurso de composição destinado a estudantes, subordinado ao
tema “Navegação Segura na Internet”. Desejamos que, através da criação, os
adolescentes tenham consciência de potenciais riscos no mundo virtual para que
compreendam a importância da protecção de dados pessoais. Este Gabinete espera a
participação de estudantes do ensino secundário no concurso.
Na actual era digital, a Internet desempenha um papel importante no estudo e na
vida dos adolescentes. No entanto, existem grandes influências no mundo da rede,
incluindo armadilhas de extravio de dados pessoais. Caso os utentes não estejam
cientes de perigos virtuais, prejudicam-se os próprios direitos e interesses,
influenciando mesmo outros indivíduos e a segurança da Sociedade. Portanto, não
devemos ignorar o tema do uso cauteloso da Internet.
A fim de assegurar a consciência da protecção da privacidade aquando do uso da
Internet por adolescentes, assim como em conjugação com o tema da Semana da
Privacidade do ano corrente sobre a segurança de dados, o GPDP pretende realizar um
concurso de composição em língua chinesa sobre navegação segura na Internet. O

concurso é aberto aos estudantes do ensino secundário. Os trabalhos devem ser
subordinados ao tema “Navegação Segura na Internet”, e elaborados em prosa com,
no máximo, 1500 caracteres para o grupo do ensino secundário geral, e 2500
caracteres para o grupo do ensino complementar. Os títulos e estilos dos trabalhos são
livres. O concurso divide-se em dois grupos, sendo o do ensino secundário geral e o
do complementar. Haverá um campeão, um vice-campeão, um terceiro lugar e três
prémios de excelência em cada grupo, e os vencedores vão ser premiados com
diplomas e cupões de compra nos valores de 3500, 2500, 1500 e 800 patacas
respectivamente.
Os interessados podem entregar as obras a partir de hoje e até 31 de Março do
ano corrente. Para mais detalhes sobre o Concurso, os interessados podem visitar a
página electrónica temática deste Gabinete (http://www.gpdp.gov.mo/composition).
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