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IV Global StopCyberbullying Telesummit
De 3 a 31 de outubro de 2022

Este programa está sujeito a alterações. Todas as datas e horários indicados referem-se a Portugal
Continental. Todas as sessões têm lugar das 21:30h às 23:00h. Verifique a hora na sua localização ou fuso
horário aqui. As sessões em inglês decorrerão com tradução simultânea para português. As sessões em
português não terão tradução simultânea. Última Atualização: 28 de setembro de 2022

03 de outubro de 2022
Sessão de Abertura:
• Mensagem de Sua Excelência Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa
• Anfitriões: Cristiane Miranda, Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)

03 de outubro de 2022
•
•

Título: Os direitos da criança e o cyberbullying
Resumo: Todas as crianças têm o direito a viver em segurança. No entanto, nem todas estão seguras
nos locais que frequentam – em casa, na escola ou no bairro – e em particular, na internet.
A violência pode manifestar-se de várias formas e o cyberbullying é uma delas.
A Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece o direito de todas as crianças a serem protegidas
contra todas as formas de violência, em todos os momentos e em todos os contextos, cabendo ao
Estado desenvolver políticas e programas sociais para a prevenção dos abusos e para garantir a
proteção das vítimas. Não garantir às crianças este direito, para além de ter um custo social e
económico, com impacto nas famílias e sociedades como um todo, põe em causa o bem-estar e o
pleno desenvolvimento das crianças.
Em 2015, reafirmando os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, os líderes mundiais
comprometeram-se a eliminar todas as formas de violência contra a criança até 2030. Nesta década
para a ação, entre 2021 e 2030, é urgente acelerar os esforços para pôr fim à violência que diariamente
compromete o desenvolvimento e a proteção das crianças.
Nesta sessão, serão abordados os mais recentes estudos e recomendações das Nações Unidas e um
conjunto de medidas que devem ser adotadas para proteger as crianças.

•
•

Oradora: Francisca Magano (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda, Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)
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04 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Entendendo o Cyberbullycídio de Uma Perspetiva Clínica
Resumo: Os aspectos de saúde mental do bullycídio são significativos. Com humilhação offline,
bullying e agressão física, há tipicamente mais sinais físicos de contusões, encolhimento e evitar
ambientes hostis, auto-isolamento e testemunhas. Quando o bullying ocorre no ambiente virtual, é
mais fácil para os alvos esconderem a sua dor. Pais e cuidadores estão muitas vezes no escuro. É por
isso que os profissionais de saúde mental e médica desempenham um papel crucial na prevenção,
identificação, resposta a emergências e recuperação do abuso digital. Eles desempenham um papel
crítico na conscientização, educação e fornecer aos alvos um local seguro e confiável para pousar. O
Dr. Shajiuddin Faraz Mohammed é um psiquiatra infantil americano e pai. Ele lidera a Divisão de
Cyberwelness (CyberBem-estar) do Cybersafety Group e trabalha com Parry Aftab na criação de
conscientização e formação profissional para as partes interessadas em cyberbullying. Junte-se a
eles e ao representante da StopCyberbullying Portugal, Tito de Morais, na discussão de perspetivas
clínicas.
Orador: Dr. Shajiuddin Faraz Mohammed (EUA)
Anfitriões: Parry Aftab (EUA & Canadá) e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

06 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Bullying, Cyberbullying e a Aprendizagem Socioemocional, em 2023 e Mais Além
Resumo: Trabalhar para melhorar a aprendizagem socioemocional das crianças e dos seus
relacionamentos entre pares, enfrenta novos e significativos desafios em 2023 e mais além. A
pandemia global do COVID exacerbou muitas das mudanças psicológicas e de estilo de vida que
ameaçavam a saúde mental e social das crianças mesmo antes de 2020. Mais notavelmente, questões
como o tempo de ecrã, ansiedade, depressão, bullying e cyberbullying representavam ameaças às
crianças antes da pandemia e desde então tornaram-se preocupações ainda maiores diante do
isolamento social sustentado e da perda do convívio saudável com os pares. Esta sessão analisará
pesquisas recentes sobre como as crianças estão a lidar com a situação e como suas relações sociais
se apresentam atualmente. Serão discutidas estratégias concretas usadas pelo Massachusetts
Aggression Reduction Center em escolas de todo o mundo.
Oradora: Dr. Elizabeth Englander (EUA)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

07 de outubro de 2022
•
•

Título: Redes Sociais e Bullycídio: O Caminho para a Lei de Grace no Maryland
Resumo: A mãe Christine McComas compartilha uma visão pessoal da vida de Grace McComas, uma
linda criança feliz, que se tornou uma adolescente ativa, brilhante e comunicativa, mas foi
chocantemente perdida para o suicídio relacionado com cyberbullying aos 15 anos. Grace foi alvo de
abusos cibernéticos maliciosos, ameaçadores e desumanizantes. Provas sob a forma de capturas de
ecrã foram partilhadas com escolas, polícia e tribunais, dado que durante meses a família procurou
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ajuda que nunca veio. A família angustiada de Grace imediatamente partilhou a sua luta e a sua
incapacidade de salvá-la e trabalhou para a aprovação unânime da Lei de Grace (Maryland, EUA),
que protege as crianças do abuso cibernético e responsabiliza aqueles que as magoam. A mãe de
Grace, Christine, defende a mudança social contínua (via Grace McComas Memorial no FB) pedindo
a todos que “Lembrem-se de G.R.A.C.E., dando respeito e compaixão a todos”, que ela acredita ser o
caminho para a paz e o aumento do respeito pela dignidade humana.
Oradora: Christine McComas (EUA)
Anfitriões: Parry Aftab (EUA & Canadá) e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

10 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Os Julgamentos e Críticas Pela Perspectiva da Comunicação Não-Violenta
Resumo: Nesta sessão vamos conversar sobre a poderosa mensagem que os julgamentos carregam.
É também Comunicação Não-Violenta ouvir os pedidos que existem escondidos em comportamentos
trágicos. Neste encontro vamos falar sobre como abrir conversas que transformam comportamentos.
Oradora: Liliane Lima Sant’Anna (Brasil)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)

11 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Aikido Verbal: do Conflito à Conversa
Resumo: A sessão começará com uma visão geral da prática do Aikido Verbal - os aspetos
fundamentais e como os praticantes treinam e desenvolvem reflexos capacitantes. Os convidados
serão então convidados a participar de um exercício simples para começar a usar a postura do Aikido
Verbal e sentir os efeitos da prática. Por fim, os participantes podem fazer perguntas e até agredir
verbalmente o apresentador do Aikido Verbal para demonstrar ainda mais a prática.
Orador: Luke Archer (EUA e França)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

12 de outubro de 2022
•
•

Título: Educação Positiva - Da ciência à vivência do Bem-Estar e da Paz
Resumo: Da concepção individualista do humano para uma compreensão relacional radical: o foco na
paz positiva e na felicidade pública. Os modelos e paradigmas económicos, políticos, tecnológicos e
sociais vigentes tornam explícitas, e reforçam, formas de vida coletiva e discursos sociais que criam
condições para uma sociedade desligada, de dominância autoritária e violenta de poderes, de
injustiças e desigualdades, de desgaste de recursos finitos e de desrespeito inconsequente pelo mais
humano e não humano. Só a compreensão e ação relacional radical nos salva. Celebrar e honrar o
Outro e o coletivo passa por novos espaços colaborativos e dialógicos e novos posicionamentos
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existenciais, que recusam narrativas de separação, semeadoras de injustiça, de exclusão, de agressão
e de destruição dos bens coletivos. Precisamos resgatar formas de ação que restituam a capacidade
de ver demoradamente, sentir, empatizar, e de nos co-responsabilizarmos pela construção do mundo
em que sonhamos viver. Estas visões contrapõem-se às propostas de um mundo monológico e
míope, já que são alicerçadas em indagação compartilhada, ação coordenada, participação de todxs
num com-viver que aprofunda e cuida as relações e o bem-comum, e faz florescer cenários
facilitadores de transformação social. Nessas ações cabem compaixão, perdão, empatia, cooperação
gentil, curiosidade, liderança servidora, espanto pelo Outro... na magia de uma co-presença que
permite um co-fazer do mundo. Os bens relacionais - as relações dignificadoras e não instrumentais são um caminho de construção de realidades novas, em que a paz positiva - e as estruturas sociais
que a mantém e viabilizam - permitem posicionar-nos em direção a uma felicidade que, bem mais do
que individual, é coletiva e cidadã.
Oradora: Prof. Drª. Helena Águeda Marujo (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)

13 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: A Paz é um luxo ou uma necessidade? Introdução ao Programa de Educação para a Paz
Resumo: Na corrida em que a humanidade está lançada, a do crescimento exponencial, os limites da
sustentabilidade foram há muito atingidos. A sofreguidão colocada nas conquistas materiais atira a
paz para o fim da lista das prioridades, como se a paz fosse um luxo. Será mesmo assim? A paz, como
a água, a comida e a respiração, é uma necessidade fundamental. O Programa de Educação para a Paz
induz uma reflexão mais aprofundada sobre este tema e inspira a experiência da paz a partir dos
nossos recursos internos, com base nas nossas forças, não nas fraquezas. Na apresentação do
programa serão exibidos vídeos de curta duração, relativamente aos quais os participantes poderão
expressar as suas reflexões.
Orador: António Reca de Sousa (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)

14 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Cyberbullying e prevenção do suicídio
Resumo: Qual a relação entre cyberbullying e suicídio? Quais outras formas de violência online podem
ser gatilhos para essa questão? Como pais, escolas e profissionais da saúde podem agir e que
materiais devem ser disponibilizados, ou desenvolvidos para aumentar a consciência pública, diminuir
os riscos e prevenir violência e o cyberbullying? Essas são algumas das reflexões que trarei,
convidando a todos a assumirmos nossos papéis para a diminuição dessa violência.
Oradora: Karen Scavacini (Brasil)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)

CYBERBULLYING.PT
Email: info@cyberbullying.pt | Web: http://www.cyberbullying.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cyberbullying.pt
Instagram: https://www.instagram.com/cyberbullying.pt/
Twitter: https://www.twitter.com/cyberbullyingpt
YouTube: https://www.youtube.com/cyberbullyingpt

Informar, Sensibilizar, Prevenir,
Identificar, Intervir e Combater o
Cyberbullying

17 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Bullying e Cyberbullying nas Escolas - Uma Solução
Resumo: Quando falamos de bullying e cyberbullying a escola surge como um dos principais meios
onde este se desenvolve, o que se justifica por ser um local onde crianças e jovens passam grande
parte do seu tempo. Por isso, quando falamos de soluções, a escola tem um papel fundamental. Já
muito se faz, mas normalmente traduzem-se em soluções tipo “penso rápido”. A questão que se
coloca é: mas como podem as escolas prevenir e combater este fenómeno de uma forma eficaz,
coerente e contínua? É sobre isso que Tito de Morais e Cristiane Miranda vão falar nesta sessão.
Oradores: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
Anfitriã: Catarina Marques (Portugal)

18 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Mais escola, melhor família: por uma cultura de paz, contra a violência escolar!
Resumo: Os dados do último relatório da UNICEF (2018) - An Everyday Lesson #ENDviolence in
Schools – Uma Lição Diária #porFIM à violência nas escolas - sugerem-nos um panorama
inquietante: “metade dos alunos em todo o mundo com idades entre os 13 e os 15 anos – cerca
de 150 milhões de jovens – relatam ter passado por violência entre pares na escola ou nas
imediações desta”. Os custos desta violência são calculados em 7 triliões de dólares. O CM e a
CMTV, na sua missão fundamental de informar e prestar serviço público, mormente no que
respeita às mais amplas e profundas dimensões da vida pública nacional, propõem-se desenvolver
um plano de ações com o fim de levar à esfera pública mais uma questão fundamental: conhecer
a realidade da violência escolar no nosso país, comprometendo a família e a escola com uma
cultura de paz, que empodere a cidadania!
Orador: Paulo Sargento (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)

19 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Desconstruindo o ódio: um estudo de caso com servidores de Minecraft
Resumo: Nesta sessão será apresentado um estudo de caso que analisou mais de 1,5 milhões de
mensagens trocadas em três servidores de Minecraft de terceiros com milhares de jogadores para
identificar como e extremismo e assédio acontecem e são endereçados. Também trará os desafios e
oportunidades de melhorias identificados a partir do estudo.
Oradora: Maria Oliveira Tamellini (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
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20 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Gentileza, o novo cool: promovendo uma abordagem de apoio para acabar com o bullying
online entre os jovens
Resumo: A sessão começa por salientar o que é o cyberbullying, com ênfase na importância de
reconhecer os sentimentos e como, como adultos, podemos criar oportunidades para os jovens se
conectarem uns com os outros para identificar as emoções e a perspectiva dos outros, permitindolhes mostrar compaixão, comunicar e resolver seus problemas de uma forma mais pacífica, de modo
a se darem bem com os outros, reduzindo assim os casos de bullying online.
Oradora: Confidence Osein (Nigeria)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

21 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Tecnologias de Prevenção e Combate ao Cyberbullying
Resumo: Durante esta sessão, estaremos à conversa com o Diretor Executivo de uma empresa que
desenvolveu uma solução de moderação, que usa inteligência artificial para ajudar a proteger
indivíduos, famílias e empresas contra conteúdos tóxicos online.
Orador: Matthieu Boutard (França)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
Nota: Sessão em inglês com tradução simultânea para português

24 de outubro de 2022
•
•

Título: Bullying & Cyberbullying: Livros do Brasil
Resumo: Nesta sessão estaremos à conversa com três autoras brasileiras que escreveram livros
sobre a sua investigação no domínio do bullying e cyberbullying e sobre as suas experiências pessoais
como mães de jovens que foram vítimas de bullying ou cyberbullying.

•
•

Oradoras: Aloma Felizardo, Cyntia Russano e Lucia Helena Santiago (Brasil)
Anfitriões: Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)

25 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Sexting, Vídeos & Internet
Resumo: Na sessão vamos explorar tópicos como consentimento, sexting, imagens íntimas não
consentidas, pornografia não consentida, pornografia de vingança, sextortion, violência sexual
baseada em imagens, a sua relação com o bullying e o cyberbullying, assim como da legislação em
Portugal, das redes sociais, dos motivos dos agressores e das partilhas, de como os agressores têm
acesso aos materiais, das consequências para as vítimas e de soluções.
Oradoras: Inês B. Marinho, Maria João Faustino e Mariana Fernandes (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
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26 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Bullying & Cyberbullying: Violência e Abuso no Desporto e Políticas Europeias
Resumo: Nesta sessão iremos falar sobre a violência interpessoal no desporto, nomeadamente
no domínio do bullying e outras formas de abuso. A violência interpessoal no desporto,
nomeadamente no domínio do bullying e outras formas de abuso são preocupantes, e têm sido
alvo de atenção por parte da comunidade científica e vários organismos desportivos. A literatura
científica sobre o bullying, neste contexto em particular, tem vindo a aumentar, sobretudo ao longo
da última década. Os contributos dos investigadores têm permitido desenvolver formas de prevenção
e intervenção mais eficazes. No entanto, existem outras formas de violência e abuso que também
devem ser tidas em consideração no desenvolvimento de políticas desportivas e programas de
prevenção e intervenção. Nesse sentido, além de promover a reflexão sobre a violência e abuso no
desporto, em particular o bullying, iremos também falar de políticas europeias de safeguarding no
desporto. Desde a integração do desporto como matéria europeia em 2007, diversas políticas têm
vindo a ser desenvolvidas a diferentes níveis com vista à prevenção e proteção de crianças no contexto
específico do desporto. Neste sentido, a apresentação a levar a cabo incide na caracterização e
respetivo processo de implementação dessas políticas.
Oradores: Bruno Avelar Rosa e Miguel Nery (Portugal)
Anfitriões: Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)

27 de outubro de 2022
•
•

•
•

Título: Cyberbullying entre adolescentes: impactos na saúde, possibilidades de prevenção e outras
violências digitais
Resumo: Nesta sessão apresentaremos um pouco da nossa trajetória de estudos sobre o tema do
cyberbullying e outras violências digitais, alguns dos principais resultados dos trabalhos desenvolvidos
no período do mestrado e doutorado, como: a magnitude do fenômeno, o impacto na saúde, as
experiências de adolescentes do segundo ano do ensino médio de duas capitais brasileiras e
possibilidades de prevenção.
Oradora: Taiza Ramos Ferreira (Brasil)
Anfitriões: Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)

28 de outubro de 2022
•
•
•
•

Título: Bullying e o cyberbullying no desporto e fora dele
Resumo: Ricardo Quaresma partilha connosco a sua experiência com o bullying e o cyberbullying,
quer no desporto, quer na sua vida pessoal, como isso o afeta e como lida com essas situações
Orador: Ricardo Quaresma (Portugal)
Anfitriões: Cristiane Miranda e Tito de Morais (Portugal)
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31 de outubro de 2022
•
•
•
•

Título: A definir
Resumo: A definir
Orador: A definir
Anfitriões: Cristiane Miranda, Sónia Seixas e Tito de Morais (Portugal)
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