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Seminário sobre “Navegação segura dos jovens na internet”
organizado pelo Gabinete para Protecção de Dados Pessoais
Com o intuito de elevar a consciência de protecção da privacidade dos
adolescentes na utilização da internet e em consoância com o tema da segurança
informática da “Semana da Privacidade”, promovida pelas Autoridades da
Privacidade da Região Á sia-Pacífico, o Gabinete para a Protecção de Dado Pessoais
organizou o seminário sobre “Navegação segura dos jovens na internet”, discutindo
com trabalhadores do sector educativo como se pode proporcionar aos adolescentes
uma utilização segura da internet. No seminário realizou-se também a cerimónia de
entrega dos prémios do concurso, destinado a estudantes, de composição em língua
chinesa para navegação segura da internet.
O seminário teve lugar, no dia 9 de Maio pelas 14h30, na Sala Flor de Lótus, no
5.º andar do World Trade Center Macao. O Coordenador do GPDP Fong Man Chong
disse, no seu discurso, que a internet já se tornou numa parte importante da vida e do
estudo dos adolescentes e que no mundo virtual da internet há armadilhas ocultas que
permitem violações da privacidade. Destacou ainda que é preciso aumentar a
consciência de autoprotecção dos adolescentes e a vigilância na utilização da internet,
criar bons hábitos de uso para evitar os riscos para a protecção de dados pessoais.
O seminário contou com a participação de especialistas e intelectuais de Taiwan,
Hong Kong e Macau, os quais trocaram ideias e partilharam experiências com o
sector educativo de Macau sobre a situação da protecção de dados pessoais na
utilização da internet pelos adolescentes dos respectivos locais. Cerca de oitenta
trabalhadores da educação, estudantes e encarregados de educação participaram no
evento.
Foram oradores, o Director Chou Tien, Personal Information Protection Center
of Kaohsiung First University of Science and Technology e o Dr. Ken Ngai, Head of
IT of The Hong Kong Federation of Youth Groups, os quais discutiram com os
participantes a situação de uso da internet por adolescentes e as correspondentes
medidas viáveis de protecção, desenvolvendo os temas “Protecção de dados pessoais
na Internet” e “What can we do more to protect children online?”, respectivamente.

Quanto à apresentação temática, a professora associada Vong Sou Kuan do
Centro de Estudos de Ciências de Educação da Faculdade de Ciências da Educação da
Universidade de Macau introduziu, primeiro, o “Estudo do grau de conhecimento e
das necessidades de protecção de dados pessoais entre os alunos do ensino secundário
e do ensino superior de Macau 2014” para fornecer dados de referência ao sector
educativo. Em seguida, um representante do GPDP fez uma apresentação sobre a
violação da lei na internet e a segurança informática, discutindo com os participantes
como elevar nos adolescentes a qualidade dos conhecimentos da internet.
Os participantes manifestaram-se preocupados com a utilização da internet pelos
adolescentes e consideraram que a partilha de experiências e a discussão interactiva
ajudaram a um melhor conhecimento sobre a informação educacional.
No seminário realizou-se, com a exibição de obras premiadas, a cerimónia de
entrega de prémios para os estudantes premiados nos 1.o, 2.o, 3.o lugares e com
menções de excelência, respectivamente para o grupo de estudantes de ensino
secundário e de ensino secundário complementar, no concurso de composição em
língua chinesa para navegação segura na Internet, a fim de partilhar com o público as
ideias dos premiados sobre a navegação segura na internet.

O Coordenador do GPDP Fong Man Chong discursando

Os dirigentes do GPDP e os oradores do seminário

O Coordenador Fong Man Chong entrega prémios do concurso de composição

Participação dos trabalhadores do sector educativo no seminário sobre a “Navegação
segura dos jovens na internet”

