
  

COLÓQUIO 

(agenda provisória) 

CRIANÇAS E CRIMES NA INTERNET 

5 DE FEVEREIRO DE 2019 
(Estúdio da Duquesa) 

 

Enquadramento 

 
A Internet é uma realidade de uso quotidiano, insistente e regular. As crianças e jovens – e cada vez mais -, 

estão no grupo dos seus utilizadores mais intensivos. Em geral, estão permanentemente ligados, em 

comunicação. Estão pois, mais que outros utilizadores, expostos a riscos e a atuações prejudiciais, muitas das 

quais criminosas.  

Importa conhecer melhor estes novos desafios, de modo a prevenir eventuais danos e, quando revelem 

atuações ilícitas, de modo a permitir puni-las. 

Além de serem crescentemente vítimas de crimes online, as crianças e jovens têm vindo, recorrentemente, a 

serem também autores de comportamentos ilícitos, sobretudo visando outras crianças e jovens.  

Este fenómeno não é pois exclusivamente da competência da jurisdição penal, antes requerendo, de forma 

progressiva, a coordenação com a jurisdição de crianças e jovens.  

Importa pois, no seio do Ministério Público, facilitar o diálogo entre os Magistrados das duas jurisdições, 

criando-se mecanismos de articulação que tornem mais eficaz a atuação do Ministério Público no caso 

concreto. 

 

 

Destinatários 

 
Magistrados do MP dos DIAP e dos Tribunais de Família e Menores, Juízes, órgãos de polícia criminal, 

representantes da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens da 

Associação de Apoio à Vítima, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, de Centros Educativos. 

 

 

Agenda 

 

9:30 – Abertura (Lucília Gago, Procuradora-Geral da República) 

9:45 – Apresentação do Plano de Ação “Crianças e Crimes na Internet” (Pedro Verdelho, Gabinete 

Cibercrime da PGR 

10:00 – Crianças e Internet, um caso de amor (Helena Gonçalves, Gabinete da Família, da Criança e 

do Jovem da PGR) 

10:30 – Pausa 

10:45 – Painel “As crianças e as redes: conhecer e minorar os perigos e prejuízos” – moderação de Rui 

Batista (Gabinete Cibercrime da PGR) 

- Rosário Carmona e Costa, psicóloga clínica 

- Maria João Leote, investigadora universitária (CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de 

Ciências Sociais da Universidade NOVA de Lisboa) 

13:00 – Encerramento 

 

 


