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Manhã
0. Boas Vindas
José Augusto Pacheco doutorou-se na Universidade do Minho, em
Educação, especialidade de Desenvolvimento Curricular, em 1993,
sendo professor do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia
Educativa e investigador do Centro de Estudos em Educação nesta
academia. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da
Educação, membro do Conselho Nacional de Educação e editor da
“Revista de Estudos Curriculares”. Publicou cerca de uma centena de artigos científicos, vinte e
um livros e venceu prémios, como por exemplo o prémio Rui Grácio. Coordenou vários
projetos de investigação nacionais e internacionais, e orientou diversas teses de mestrado e
doutoramento. Preside à Assembleia Municipal de Paredes de Coura, de onde é natural.

Maria João Horta estudou Geologia na Universidade de Coimbra (1988),
fez Mestrado em Didática das Ciências na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (2002) e concluiu o Doutoramento em TIC e
Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (2012).
Desenvolve trabalho de investigação na área da educação e das TIC com
trabalhos científicos publicados em revistas da área. Integrou o Grupo de
Trabalho que teve como missão a definição do perfil de saída dos jovens
no final de 12 anos de escolaridade obrigatória. Exerce atualmente as funções de SubdiretoraGeral na Direção-Geral da Educação.

João Nuno Ferreira concluiu em 1991 a Licenciatura em Engenharia
de Sistemas de Informática, pela Universidade do Minho. Em 1993,
concluiu o seu Mestrado em Sistemas Distribuídos, Redes de
Computadores e Comunicação de Dados, pela University College
London. Em 2003 obteve o MBA da Escola de Gestão do Porto, na
Universidade do Porto. Atualmente é o Coordenador Geral da
Unidade de Computação Científica Nacional (FCCN), integrada na
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P, tendo já anteriormente
ocupado o cargo de Diretor Técnico na FCCN, de 1993 a 2013.

1. Apps: Do Gaming ao Dating

Marco Cerruti, (moderador), iniciou a sua carreira como Microsoft
Certified Trainer em 1999 e foi IT Admin, IT Manager e mais tarde CIO
Deputy e CIO da Koch de Portugal e Ferrostaal. Em 2011 ingressa na
Microsoft a integrar a equipa de Suporte Premier de Directory
Services. Hoje está como Senior Support Engineer de Azure e Cloud
Identity. Conta com diversas colaborações em acções de Internet
Mais Segura e Diversidade com escolas públicas, privadas e de
Solidariedade Social. É mentor do programa Do IT Girls.
João Faria é formado em psicologia pela Faculdade de Psicologia
da Universidade de Lisboa, seguiu o seu percurso formativo na
Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva,
onde realizou pós graduação em psicoterapia com crianças e
adolescentes e onde atualmente é formador e supervisor clínico.
Lecciona módulos de formação dedicados às estratégias
facilitadas da comunicação e relação terapêutica, assim como
sobre as perturbações da ansiedade típicas da infância e da
adolescência. Atualmente coordenador do núcleo de intervenção
no comportamento online no PIN-Progresso Infantil, onde exerce
psicologia clínica em torno das temáticas associadas ao Cyberbullying e à Adição à Internet e
vídeojogos. Coordenador do Projeto iCare, desenvolvido pelo PIN - Progresso Infantil, com
objetivos de criação e implementação de estratégias de acompanhamento à distância,
abrangendo áreas como as consultas online, o e-learning, a criação de site dedicado às
perturbações do desenvolvimento e ao desenvolvimento de aplicações clínicas e pedagógicas.
Luís Saldanha é técnico de juventude na Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.
Tirou a sua Licenciatura em Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Há
4 anos que trabalha no projeto +ATITUDE, um projeto de prevenção de comportamentos
aditivos e dependências em contextos juvenis premiado
no ano passado pelo Grupo Pompidou. Representa a
Juventude Cruz Vermelha de Braga no Comité Nacional da
Campanha "Movimento Contra o Discurso de Ódio", sendo
que neste âmbito já dinamizou diferentes ações de
sensibilização de promoção para os Direitos Humanos,
offline e online, bem como foi um dos facilitadores numa
ação de formação realizada no Porto pelo Conselho da
Europa em parceria com o IPDJ dedicada ao combate ao
discurso de ódio através da promoção e educação para os
Direitos Humanos.

Maria João Andrade, Psicóloga Clínica, Presidente da Direção da
Associação Grinding Mind, Doutoranda no ISPA Instituto
Universitário, a qual criou e coordenou primeiramente um
Departamento de Apoio ao Jogador numa Associação/Clube de
Desportos Eletrónicos e videojogos, tendo ganho o Prémio de
Ano Profissional Junior 2016 da Ordem dos Psicólogos. Já realizou
várias comunicações, das quais, na Lisbon Game Conference,
Lisbon Games Week, Games for Good, etc. tendo ainda
colaborado com várias entidades Media sobre a temática de
Videojogos e Psicologia. Realiza ainda consultas de Psicologia
Clínica, no âmbito de Clínica Privada. Poderá ver mais informação
no seu website (www.mariajoaoandrade.com).

Marta Mendes é licenciada em Direito, pela Escola de Direito da
Universidade do Minho (2014) e Mestre em Ciências JurídicoCriminais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(2016), Marta Mendes colabora com a APAV desde 2014.
Inicialmente, como voluntária e, posteriormente, enquanto
Jurista da Rede CARE – Apoio especializado a Crianças e Jovens
Vítimas de Violência Sexual e Técnica de Apoio à Vítima da
RAFAVH – Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de
Homicídio. No presente momento, assume funções de Gestora
do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) de Braga.

2. Onde param os meus dados?
Marco Cerruti (moderador)
João Nuno Ferreira
André Mestre é especialista em soluções de Big Data e Advanced Analytics na
Microsoft Portugal. Antes de ingressar na Microsoft (outubro de 2008), era
consultor na Capgemini, tendo responsabilidade por projetos de CRM e
Business Intelligence. É professor convidado da Nova IMS e tem um mestrado
em Gestão de Informação, com especialização em Gestão do Conhecimento e
Business Intelligence, pela Universidade Nova de Lisboa.

Luís Filipe Antunes é professor associado com agregação e Presidente do
Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto (FCUP). Director do Centro de Competências em
Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto. Membro do
Conselho Científico da FCUP, membro do conselho geral da Universidade
do Porto. Desenvolve actividade de investigação na área de segurança
informática, gestão de identidade digital, privacidade e proteção de dados.
Tem várias publicações científicas, orientou vários alunos de Doutoramento e pertence a
vários projectos de investigação nacionais e internacionais. É responsável por disciplinas e
cursos na área da segurança e a sua visibilidade leva-o a sere periodicamente convidado para
programas de televisão e palestras nacionais e internacionais. Sócio fundador de três
empresas HealthySystems, Adyta e TekPrivacy, spin-offs da Universidade do Porto e alojada na
UPTec. Colabora regularmente com o Gabinete Nacional de Segurança, com a Comissão
Nacional de Proteção de Dados e a Procuradoria Geral da República na área do cibercrime e é
expert na ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) nas áreas de
eID, eGov e eHealth.
Pedro Gonçalves é licenciado em Relações Internacionais pela UAL Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em Gestão de
Telecomunicações e Multimédia pelo ISEG - Instituto Superior de Economia
e Gestão. Trabalha na Portugal Telecom desde 1997, ano em que integrou
o Gabinete de Intervenção na EXPO'98. Desde 1999, tem desenvolvido a
sua carreira na área de relações internacionais e institucionais, enquanto
oficial de ligação da PT no Instituto Europeu de Normalização para as
Telecomunicações (ETSI), na União Internacional para as Telecomunicações (ITU) e na
Associação Europeia de Operadores de Telecomunicações (ETNO), onde é também membro do
Executive Board. Coordenou a criação da Task Force da ETNO para a Proteção de Menores
Online e participa na iniciativa europeia de autorregulação ICT Coalition for Children Online.
Teresa Sofia Castro desenvolve atualmente o seu projeto de PósDoutoramento, com o apoio da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, com a supervisão da Professora Cristina Ponte na
Universidade Nova de Lisboa. É membro da Rede Europeia EU
Kids Online, e da Ação COST Action: DigiLitEY (Digital Literacy and
Multimodal Practices of Young Children). Colabora com o Instituto
de Apoio à Criança (IAC) na escrita de livros sobre a utilização
segura das tecnologias digitais, da coleção “Alerta Premika! Risco
online detetado”, tendo por inspiração as vozes das crianças que
tem ouvido em contexto de investigação.

Tito Morais, fundador do Projeto MiudosSegurosNa.Net Membro do
Conselho Consultivo da equipa Portuguesa do projeto EU Kids Online e
membro do Board of International Advisors da Cybersafety India,
representa o Projeto MiudosSegurosNa.Net como parceiro no Centro de
Segurança Familiar do Google e no Centro de Segurança do Facebook.
Coautor do livro “Cyberbullying – Um guia para pais e educadores”
(2016). Foi avaliador externo do projeto "Cyber Training - Taking Action
Against Cyberbullying".
3. Encerramento
André Mestre
Sofia Rasgado é coordenadora do Centro Internet Segura. Licenciada
em Sociologia pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da
Empresa. Concluiu o grau de Mestre em Saúde Pública em 2010 na
Escola Superior de Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa.
Durante 14 anos colaborou em vários projetos estratégicos de
desenvolvimento social e na área da saúde no Instituto da Segurança
Social e, anteriormente, em vários Centros de Investigação. Desde
2015 assumiu funções na Fundação para a Ciência e Tecnologia, no
Departamento da Sociedade da Informação, sendo responsável pela coordenação executiva e
operacional do Projeto cofinanciado pela Comissão Europeia - Connecting Europe Facility
Programme - e desenvolvido em consórcio com a Direção-Geral da Educação, Instituto
Português do Desporto e Juventude, Fundação PT e Microsoft Portugal.
Lígia Azevedo, tem Licenciatura em Matemática, da Faculdade de Ciências
e Tecnologias da Universidade de Coimbra e Mestrado em Ciências de
Educação especialização, em Informática Educacional, da Universidade
Católica Portuguesa. Em 2006, integrou a equipa do Centro de
Competência Malha Atlântica. Integrou a Equipa Recursos e Tecnologia
Educativas, da Direção-Geral da Educação, em 2009. Integra o Serviço de
Apoio Nacional do projeto eTwinning, no entanto, a sua ação desenvolve-se
fundamentalmente no âmbito do projeto SeguraNet, do qual é coordenadora.
Jorge Orlando Queirós, trabalha na área da Juventude desde 1991, sendo
atualmente Diretor do Departamento de Informação, Comunicação e
Relações Internacionais do Instituto Português do Desporto e Juventude.
Tem acompanhado o projeto do Centro Internet Segura como responsável
pelo mesmo, desde que o IPDJ, I.P. integrou o Consórcio do CIS.pt, em
2011.

Graça Rebocho é a diretora da Fundação PT, desde 2012. Licenciada em
Economia, pelo Instituto Superior de Economia; Mestrado em Gestão de
Recursos Humano, pelo ISCTE. Durante 19 anos colaborou na Direção de
RH em diversas empresas do Grupo PT. Desde 2015 que é também
docente na Universidade Europeia, tendo já exercido este papel em 1986
na Universidade Lusíada.

Tarde
0. Abertura
Vitor Dias é Diretor Regional do Norte do IPDJ. Desde sempre ligado ao
associativismo, à juventude e às suas causas – primeiro como dirigente,
depois como um dos fundadores da FAJDP e como Delegado Distrital do
Porto do IPJ. Foi Chefe de Divisão na C. M. do Porto, sendo atualmente
Diretor Regional do Norte do IPDJ, IP. Vitor Dias é licenciado em Ciências
da Educação pela FPCEUP e Pós Graduado em Juventude pela UP.

1. Fala-me da Net

Tiago Belim, (moderador) Diretor Editorial da revista Mais Educativa, é
jornalista há 7 anos e ainda não desistiu. Trabalha com jovens e para
jovens e está atento a tudo o que lhes desperta a curiosidade, com as
novas tecnologias e a internet em primeiro plano.

Guilherme Geirinhas é um humorista, argumentista e autor português.
Produz conteúdos para as redes sociais, onde contabiliza um total de
mais de 150 mil seguidores. Em 2013 co-fundou o projeto de sketchcomedy Bumerangue, exibido na SIC Radical. Trabalhou dois anos em
publicidade, tendo representado nesse período duas vezes Portugal no
Festival de Cannes.

Maria João Andrade, Psicóloga Clínica, Presidente da Direção da
Associação Grinding Mind, a qual criou e coordenou primeiramente
um Departamento de Apoio ao Jogador numa Associação/Clube de
Desportos Eletrónicos e videojogos, tendo ganho o Prémio de Ano
Profissional Junior 2016 da Ordem dos Psicólogos. Já realizou várias
comunicações, das quais, na Lisbon Game Conference, Lisbon Games
Week, Games for Good, etc. tendo ainda colaborado com várias
entidades Media sobre a temática de Videojogos e Psicologia.
Realiza ainda consultas de Psicologia Clínica, no âmbito de Clínica Privada. Poderá ver mais
informação no seu website (www.mariajoaoandrade.com).
Owhana, criou o seu canal de Youtube em Fevereiro de 2016 Owhana e no
dia de Natal do mesmo ano conquista 100 000 subscritores. Hoje em dia
soma mais de 16 milhões de visitas. Entre os vídeos de comédia no
Youtube, Owhana dedica-se também a covers de músicas e imita vozes de
desenhos animados. No Instagram, Twitter e Facebook partilha o seu dia-adia com posts acerca de life style, maquilhagem e moda.

Mariana Almeida é licenciada em Direito e Mestre em “Direito das
Empresas e dos Negócios” na Faculdade de Direito na Universidade
Católica Portuguesa, finalizou os cursos de pós-graduação em
“Direito dos Contratos e do Consumo” bem como em “Direito
Justiça e Cidadania, no século XXI” nas Faculdades de Direito e
Sociologia da Universidade de Coimbra. Entre 2009 a 2016, exerceu
funções de docência em instituições do ensino superior e participou
em algumas publicações relacionadas com temas de direito de
consumo e de direito comercial. Atualmente é advogada e exerce
funções de jurista no Departamento Jurídico e Económico da
Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor (DECO).

Pedro Simão Mendes, é de Braga, tem 26 anos, é Mestre em
Psicologia pela Universidade do Minho, e está atualmente a começar
o 2º ano de doutoramento em Psicologia Básica, também na
Universidade do Minho. Gosta de música, fotografia, e de escrever
(maioritariamente poesia). É voluntário na Juventude Cruz Vermelha
de Braga e participou na campanha online "#EQuê?!", que tentou
ajudar no combate aos diversos estereótipos que existem na nossa
sociedade.

