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Assunto: Criar uma Internet melhor para as crianças para as proteger das ameaças em linha 
durante o atual confinamento

Nestes tempos difíceis do surto da COVID-19, a tecnologia digital desempenha um papel 
fundamental na vida quotidiana de todas as pessoas, incluindo as crianças, sendo a continuidade da 
educação, por exemplo, assegurada através de conteúdos educativos e ferramentas digitais.

No entanto, esta oportunidade sem precedentes proporcionada pela tecnologia digital prolonga o 
tempo que as crianças passam em frente ao ecrã, o que se traduz numa maior vulnerabilidade a 
certas ameaças digitais e a conteúdos inadequados, tais como a pornografia em linha.

Sabe-se que a pornografia em linha retrata uma visão fictícia e estereotipada da sexualidade, o que 
pode levar a que os jovens utilizadores desenvolvam perceções enganosas da sexualidade, 
expetativas inadequadas das relações e uma visão das mulheres e dos homens como objetos 
sexuais. Neste contexto de incerteza, a Comissão está empenhada em garantir que as crianças 
possam prosseguir a sua educação nas melhores condições possíveis.

1. Como tenciona a Comissão garantir a proteção da dignidade das crianças e dos jovens contra 
os conteúdos nocivos enquanto exploram as numerosas oportunidades proporcionadas pela 
Internet?

2. Tenciona a Comissão fornecer um conjunto de orientações comuns para proteger as crianças da 
exposição involuntária à pornografia em linha, começando pela sensibilização para os efeitos 
nocivos da pornografia e dotando tanto os pais como as crianças dos meios necessários para se 
protegerem de forma ativa? .
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1 Esta pergunta é apoiada por outro deputado para além dos próprios autores: Maria Grapini (S&D)


