
 



TOP 10 RESULTADOS – RISCOS ONLINE 
Estudo Geração Cordão em parceria com a APAV 

1 – “Tens acesso durante a noite, no teu quarto a ecrãs? (ex: computador portátil, 

smartphone/ telemóvel, tablet, consola portátil, televisão)?”  

82% dos jovens responderam “Sim” a esta questão. 

2 – “Com que frequência costumas usar ecrãs (ex: computador portátil, smartphone/ 

telemóvel, tablet, consola portátil, televisão) imediatamente antes de dormir ou para 

adormecer?” 53% dos jovens responderam “Diariamente” a esta questão. 

3 – “Com que frequência, acontece não receberes atenção ou sentires-te ignorado(a) 

por parte de uma pessoa com quem estás a ter uma conversa, por ela estar a utilizar 

o telemóvel? (phubbing)”  

59% dos jovens responderam “Às vezes” a esta questão. 

4 – No  último ano, aconteceu alguma coisa online, que te incomodou de alguma 

maneira (isto é, que te fez sentir desconfortável, assustado ou a pensar que não devias 

ter visto isso?)”  

41% da amostra respondeu “Sim”. 

5 – “Na última vez que alguma coisa te incomodou online, assinala com quem falaste?” 

39% dos jovens responderam “Não falei com ninguém”. 

6 – “No último ano, alguém online te tratou de uma maneira ofensiva ou desagradável? 

51% da amostra respondeu “Sim”. 

7 – “Alguma vez assististe a alguém a ser chantageado, com ameaças de publicação 

na internet de conteúdos seus?”  

40% da amostra respondeu “Muitas vezes”. 

8 – “No último ano, os meus pais publicaram coisas sobre mim na internet (comentários, 

fotos, vídeos) sem me perguntarem antes se eu concordava”. 

10% dos jovens concordaram com esta afirmação. 

9 – “Alguns amigos publicaram informações sobre mim na internet sem me perguntarem 

antes se eu concordo com isso”.  

12% da amostra concordou com esta afirmação. 

10 – “Alguma vez viste uma notícia online e mais tarde percebeste que não continha 

informações verdadeiras?”  

49% respondeu “Às vezes” a esta questão.  

 

NOTA: Uma vez que o estudo ainda se encontra a decorrer, agradecemos a sua reposta e/ou 

partilha. Pode ter acesso ao link do questionário aqui. 

Para mais informações ou para esclarecimentos adicionais poderá contactar: 

Ivone Patrão, Docente, Investigadora 

ivone_patrao@ispa.pt 

geracaocordao@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1izuQGUCoeODwgcaKTBUkU-QxSiqxMuTMiLt_V9OviX4/edit?usp=forms_home

