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Conclusão da avaliação dos trabalhos apresentados no
âmbito do Concurso de composição em língua chinesa,
subordinado ao tema “Navegação segura na Internet”

No âmbito do Concurso de composição em língua chinesa subordinado ao tema
“Navegação segura na Internet”, organizado pelo Gabinete para a Protecção de Dados
Pessoais (GPDP), o júri procedeu à avaliação dos trabalhos dos estudantes
concorrentes. O presente concurso teve como objectivo elevar a consciência dos
jovens sobre a protecção da privacidade no uso da Internet e foi bem acolhido no seio
dos alunos. No total foram recebidos pelo GPDP 231 trabalhos provenientes de 16
escolas locais. Na opinião do júri, vários trabalhos são de qualidade pela sua
criatividade e inspiração. O júri considerou igualmente que a realização desta
actividade permitiu aos estudantes reflectir mais sobre os temas relativos à
privacidade no uso da Internet.
O júri do concurso foi composto pelo famoso especialista em literatura, Tang
Keng Pan, pela Presidente do Conselho de Direcção da Associação de Estudo Internet
de Macau, Seng I No, e pelo Coordenador-Adjunto do GPDP, Yang Chongwei. Tendo
como critérios de avaliação o conteúdo, as técnicas de redacção, a criatividade e o
sentido pedagógico, foram escolhidos 6 trabalhos distintos em cada grupo de
participantes (o concurso dividiu-se em dois grupos, o do ensino secundário geral e o
do ensino secundário complementar).
O júri apreciou a qualidade dos trabalhos pela sua originalidade e pela forma de
expressão. Vários estudantes referiram nos seus trabalhos diversas armadilhas da
Internet, através do relato de experiências pessoais ou do que conhecem sobre as
armadilhas. Ainda há trabalhos em que os estudantes fizeram uma boa descrição dos
riscos existentes no mundo virtual e apresentaram medidas de segurança para proteger
os dados pessoais. Tudo isso demonstra que os estudantes participantes têm

consciência de tratar cautelosamente os dados pessoais na utilização da Internet. O
júri considerou que os trabalhos são excelentes pela sua criatividade e inspiração e
reconheceu que a realização do concurso pôde estimular os alunos a reflectir sobre a
privacidade no uso da Internet.
A lista dos resultados já se encontra no sítio electrónico do GPDP
(www.gpdp.gov.mo). A cerimónia de entrega dos prémios do Concurso terá lugar no
dia 9 de Maio, pelas 14:30 horas, na Sala Flor de Lótus do 5.º andar do Edifício World
Trade Center. Os estudantes com trabalhos vencedores serão notificados para
participação na cerimónia.
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