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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A DECO e o DNS.PT realizaram a terceira edição do 
Concurso Sitestar.pt, dirigido a jovens com idades 
compreendidas entre os 14 e os 18 anos (exceto 
para alunos com idade superior, mas a frequentar 
o 2º e 3º ciclo do ensino básico ou o ensino se-
cundário/profissional).  

Com o objetivo de estimular os jovens a desen-
volver espaços digitais com conteúdos em por-
tuguês, os alunos, com o apoio dos professores, 
foram mais uma vez convidados a dar continui-
dade à criação de espaços digitais de acordo 
com quatro categorias de temas: Saber & Ciência 
(ciência e conhecimento), Faz a diferença! (em-
preendedorismo social e económico), Jovens com 
Talento! (música, artes e desporto) e Notícias na 
Escola (jornais escolares digitais). 

Como suporte do concurso foi utilizado o site 

www.sitestar.pt, espaço já criado aquando da 
primeira edição. No entanto, de forma a tornar o 
site mais apelativo e adaptado à terceira edição 
do concurso, este foi alvo de renovação ao nível 
de conteúdos informativos e de layout geral. Ace-
dendo ao site, as equipas com interesse em par-
ticipar poderiam consultar informação atualizada 
e consultar o regulamento do concurso. 

Através da Plataforma DECOJovem, os professores 
concorreram com os alunos em 2 fases distintas: 1º 
fase - inscrição e apresentação da ideia através 
do preenchimento do formulário de inscrição e de 
participação das equipas e 2ª fase – desenvolvi-
mento da ideia e do site inscrito.

Na primeira fase contámos com a inscrição de 
214 equipas, com o envolvimento de 457 alunos e 
de 64 professores. Após a inscrição, foram sub-
metidas 193 propostas de trabalho e seleciona-
das 74 equipas para passar à fase seguinte. Para 
o desenvolvimento dos sites, foi atribuído a cada 
uma destas equipas um pacote de serviços gra-
tuitos, pelo período de um ano, que incluiu um 

domínio registado sob .pt, uma ferramenta para 
desenvolvimento do site, o respetivo alojamento 
técnico e caixas de correio eletrónico. Na 2ª fase 
foram premiados 12 sites.  

Para divulgação do concurso junto da comunidade 
escolar, foram realizadas 7 NETtalks, nas áreas de 
atuação da Sede e Delegações Regionais da 
DECO, com recurso a materiais de divulgação 
específicos, nomeadamente: um vídeo de pro-
moção da 3.ª edição do concurso, um stand, um 
cartaz e um folheto de apresentação do concurso, 
baseado no regulamento do mesmo.  

O concurso foi inserido nas atividades da DECO-
Jovem, a rede de escolas da DECO que tem como 
objetivo a promoção da educação e formação 
das crianças e jovens enquanto consumidores. As 
escolas que pretendiam participar no concurso 
e que, ainda, não faziam parte da rede DECO-
Jovem, fizeram o seu registo em www.escolas.
decojovem.pt e a inscrição das equipas na mes-
ma plataforma. 

Para avaliação dos trabalhos e divulgação da ini-
ciativa contámos com todas as parcerias estabe-
lecidas desde a primeira edição do Concurso: Di-
reção Geral da Educação; Associação Nacional de 
Professores de Informática; Inspeção Geral das 
Atividades Culturais; Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial e Sociedade Portuguesa de 
Autores. GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, 
Intérpretes ou Executantes

PERÍODO DE EXECUÇÃO

http://www.sitestar.pt
http://www.escolas.decojovem.pt
http://www.escolas.decojovem.pt
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PÚBLICO-ALVO 

O concurso Sitestar.pt destinou-se a alunos com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos (exceto 
alunos com idade superior, mas a frequentar o 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário/
profissional). Podiam concorrer alunos de estabelecimentos de ensino públicos e privados de Por tu-
gal Continental e Regiões Autónomas aderentes ao projeto DECOJovem. 

OBJETIVOS ALCANÇADOS

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ALCANÇADOS

300 EQUIPAS INSCRITAS 214 Equipas inscritas

250 PROPOSTAS 193 Propostas submetidas

ATRIBUIÇÃO DE 120 VOUCHERS COM DOMÍNIO .PT,
FERRAMENTA DE CRIAÇÃO DO WEBSITE E RESPETIVO

ALOJAMENTO E ENDEREÇO DE EMAIL
74 Vouchers atribuídos

CONCEÇÃO DE 120 SITES 61 Sites concebidos

750 ALUNOS E PROFESSORES ENVOLVIDOS
NO CONCURSO

521 Alunos e professores envolvidos

ATRIBUIÇÃO DE 4 PRIMEIROS LUGARES, 4 SEGUNDOS
LUGARES E 4 TERCEIROS LUGARES; E UM TROFÉU

PARA 12 ESCOLAS VENCEDORAS

• 11 Smartphones para os vencedores do 1.º Lugar
nas categorias: Faz a diferença, Jovens com Talento e
Saber & Ciência;

• 11 Action Cams para os vencedores do 2.º Lugar
nas categorias: Faz a diferença, Jovens com Talento e
Saber & Ciência;

• 11 Colunas portáteis para os vencedores do 3.º
Lugar nas categorias: Faz a diferença, Jovens com
Talento e Saber & Ciência;

• 1 Voucher no valor de 500 euros para a escola
vencedora do 1.º Lugar;

• 1 Voucher no valor de 300 euros para a escola
vencedora do 2.º Lugar;

• 1 Voucher de 150 euros para a escola vencedora do
3.º Lugar;

• 12 Troféus para cada escola vencedora.

REALIZAÇÃO DE 7 NETTALKS 7 NETtalks realizadas

1400 ALUNOS ESPERADOS NAS NETTALKS 1264 Alunos

Tabela 1 - Resultados alcançados com a implementação do Concurso SiteStar 3





SITESTAR 3
CONCURSO
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Categoria 1 – Saber & Ciência

 

Categoria 2 – Faz a Diferença

Categoria 3 – Jovens com Talento

Categoria 4 – Notícias na Escola

CONCURSO SITESTAR.PT

Dado o sucesso das duas edições anteriores desta iniciativa, a DECO e o DNS.PT implementaram a 3.ª 
edição do concurso. Com esta nova edição, pretendíamos dar continuidade à criação, por parte da comu-
nidade escolar, de espaços digitais com conteúdos em português e em domínio.pt. promotores de ideias 
empreendedoras e de conhecimento com inovação e criatividade e em respeito pela utilização das regras 
de segurança e privacidade e com conteúdos em português e em domínio.pt.
Na 3ª edição do Concurso SITESTAR.PT, propusemos a criação de 4 categoriais onde se devem enquadrar 
os websites a serem criados.

A categoria Saber & Ciência contemplava o desenvolvimento de sites sobre as diferentes áreas da 
ciência e do conhecimento, com o objetivo de partilhar saberes, experiências e trabalhos escolares. Nes-
ta categoria era, ainda, possível integrar a criação de sites de clubes que fazem parte das escolas e que 
os jovens gostariam de promover e divulgar as suas atividades. 
Participantes: Equipas compostas por alunos com idades entre os 14 e os 18 anos (1 a 3 alunos) e por 
um professor responsável.

A categoria Faz a diferença! contemplava o desenvolvimento de sites promotores de iniciativas de 
voluntariado e inclusão social. Nesta categoria, os alunos podiam divulgar projetos de mobilização e 
sensibilização da comunidade para a construção de uma sociedade mais solidária.
Participantes: Equipas compostas por alunos com idades entre os 14 e os 18 anos (1 a 3 alunos) e por 
um professor responsável.

A categoria Jovens com talento, contemplava a criação de websites dedicados à música e outras 
expressões artísticas assim como, atividades desportivas que os jovens desejassem promover ou nas 
quais participassem e tivessem intenções de divulgar. Nesta categoria era, também, possível integrar a 
criação de websites de clubes que fizessem parte das escolas e que os jovens pretendessem promover 
e divulgar as suas atividades. 
Participantes: Equipas compostas por alunos com idades entre os 14 e os 18 anos (1 a 3 alunos) e por 
um professor responsável.

A categoria Notícias na Escola contemplava a criação de jornais escolares online de divulgação do 
trabalho realizado junto da comunidade educativa. Era objetivo desta categoria divulgar jornais escolares, 
não só apoiar, como promover a utilização de jornais em contexto educativo, dando conta do trabalho 
realizado pelos docentes, nas escolas, com os seus alunos.
Participantes: Equipas compostas por alunos com idades entre os 14 e os 18 anos e professores coor-
denadores dos jornais escolares, em representação da escola.
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Fases do Concurso

A terceira edição do concurso SiteStar.pt foi com-
posta por 2 fases:

1ª FASE: APRESENTAÇÃO DA IDEIA 

DE SITE A CONSTRUIR

Nesta primeira fase, os professores responsáveis 
inscreveram as equipas no concurso, através da 
Plataforma DECOJovem. Após a inscrição das 
equipas, os professores tinham até ao dia 15 de 
janeiro de 2016 para preencher o formulário de 
Participação do Concurso, ou seja, preencher os 
campos da proposta de site e submetê-la para 
avaliação e atribuição do voucher. 
Esta fase decorreu de 5 de novembro 2015 a 15 
de janeiro de 2016. 

2ª FASE: DESENVOLVIMENTO DA IDEIA 

E CONSTRUÇÃO DO SITE

As 74 equipas selecionadas na primeira fase re-
ceberam um voucher 3 em 1 válido por 12 meses 
(um domínio.pt, uma ferramenta de criação de 
site e respetivo alojamento e caixas de correio 
eletrónico). As equipas tiveram até 15 de abril 
para submeterem, na Plataforma DECOJovem, o 
link do site desenvolvido. 
Esta fase decorreu de 2 de fevereiro a 22 de abril 
de 2016. 

Total de Propostas submetidas 
no SiteStar.pt

SABER & CIÊNCIA 57 Propostas

FAZ A DIFERENÇA! 45 Propostas

JOVENS COM TALENTO 66 Propostas

NOTÍCIAS NA ESCOLA 25 Propostas

TOTAL 193 Propostas

Tabela 2 – Total de propostas submetidas pelos concorrentes
 do sitestar.pt

Na primeira fase do concurso contámos com a 
inscrição de 214 equipas e com o envolvimento 
de 457 alunos e de 64 professores. Das 214 
equipas inscritas, 21 equipas não submeteram a 
sua participação no concurso.  

A 15 de janeiro de 2016 recebemos um total de 
193 propostas de sites. É de salientar que 
os alunos concorreram em maior número 
à categoria Jovens com Talento, que na 3.ª 
edição veio substituir a categoria Música, Artes 
e Desporto, mantendo a tendência das edições 
anteriores (34% das escolhas de categoria para 
o desenvolvimento dos sites). Em segundo lugar 
das preferências encontra-se a categoria Saber & 
Ciência (com 29,5%); a categoria Faz a diferença! 
(com 23,5%) e a categoria Notícias na Escola (com 
13%).
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Avaliação do Concurso SiteStar.pt

COMPOSIÇÃO DO JÚRI NA 1.ª FASE

Como tem sido habitual nas edições anteriores, 
as propostas submetidas foram avaliadas por 
representantes das entidades promotoras DECO e 
DNS.PT e das entidades parceiras DGE e ANPRI. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os trabalhos foram selecionados pelo júri tendo 
em atenção os critérios de avaliação definidos no 
regulamento:

a. Enquadramento e justificação (ponderação 
10%)
b. Objetivos gerais e específicos (ponderação 
10%)
c. Destinatários (ponderação 10%) 
d. Descrição dos conteúdos e sua importância 
(ponderação 10%)
e. Estrutura do site (ponderação 10%)
f. Calendário de execução (ponderação 5%) 
g. Parcerias (ponderação 5%) 
h. Resultados esperados (ponderação 10%)
i. Apreciação global da proposta (ponderação 
30%)

Das 193 propostas apresentadas pelas equipas 
foram selecionadas 74 equipas a passar à 2ª 
fase. Apesar de estar previsto em regulamento a 
seleção nesta fase de 120 equipas, o júri deliberou 
por unanimidade que as restantes propostas apre-

sentadas não reuniam a qualidade necessária 
para passarem à fase seguinte. 

Estas equipas receberam um voucher 3em1, que 
inclui um domínio. PT, uma ferramenta de criação 
de site e respetivo alojamento e um endereço de 
caixas de correio eletrónico.

COMPOSIÇÃO DO JÚRI NA 2.ª FASE

À semelhança da 1ª fase do concurso, os 
melhores sites foram selecionados por um júri 
composto por entidades com interesse na área 
e de acordo com o estipulado no regulamento 
e respetivos critérios de avaliação. O júri foi 
composto por um representante de cada uma 
das seguintes entidades: DECO, DNS.PT, DGE, 
ANPRI, INPI e IGAC.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os sites desenvolvidos foram analisados pelo júri 
de acordo com os critérios de avaliação definidos 
no regulamento. Cada membro do júri procedeu 
à análise dos sites desenvolvidos, tendo em con-
ta a sua experiência e área de interesse. Assim, 
cada critério de avaliação foi analisado pelo 
representante da entidade com maior apetên-
cia na área. 

Assim, os critérios de avaliação e respetivos 
membros do júri que os avaliaram são os se-
guintes:

Critério de Avaliação Ponderação DNS.PT DECO DGE ANPRI IGAC INPI

QUALIDADE E EXECUÇÃO TÉCNICA 25% • •

CRIATIVIDADE E ORIGINALIDADE 25% • • •

CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO E DOS OBJETIVOS 
DA CATEGORIA A CONCURSO

25% • • •

RELEVÂNCIA E IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS 25% • • •

RESPEITO PELOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E DIREITOS CONEXOS E PELAS 
REGRAS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Critério de 
exclusão

• •
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VENCEDORES DO CONCURSO 

A 3.ª edição do Concurso sitestar.pt distinguiu-se das anteriores, não só pela renomeação das três catego-
rias existentes, tornando-as mais apelativas para o público-alvo, mas pela criação de uma nova categoria 
exclusiva para as escolas.  

Também, a atribuição dos prémios foi estabelecida com novas regras. Assim, as menções honrosas foram 
substituídas pela classificação das melhores 3 equipas vencedoras para cada categoria. 
Os alunos e professores das equipas vencedoras do primeiro lugar nas categorias Saber & Ciência, Faz 
a Diferença! e Jovens com Talento foram premiados com um Smartphone; os do segundo lugar rece-
beram uma action cam e os do terceiro lugar umas colunas portáteis. 

As escolas premiadas na categoria Notícias na Escola receberam respetivamente um voucher no valor de 
500 euros, um voucher no valor de 300 euros e um voucher no valor de 150 euros. 
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CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ESCOLA LOCALIDADE 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL
NOME DA 
EQUIPA

ELEMENTOS SITE

FAZ A 
DIFERENÇA!

1.º LUGAR
Escola Técnica 
Profissional do 

Ribatejo
Santarém Cecília Pereira

Missão 
Ajuda o 
Próximo

Pedro Miguel Du-
arte Fernandes e 
João Pedro Con-
ceição Ferreira 

www.voluntariadoetpr.pt

2.º LUGAR

Escola 
Profissional de 
Hotelaria de 

Fátima

Ourém
José Carlos 
Sousa Alves

Green 
Team

Samuel Amável 
Lopes dos Santos, 
Alexandre Gaspar 
Oliveira e Andreia 
Ferreira Carreira

www.greencooking.pt 

3.º LUGAR

Escola 
Secundária 

Marquesa de 
Alorna

Almeirim
Nuno 

Nogueira
SMF – 
Esma

Diogo Miguel dos 
Santos Duarte, 
Carlos Paixão 
Silva e Tatiana 
Sofia Baptista 

Rodrigues 

www.smf-esmaalmeirim.pt 

JOVENS COM 
TALENTO

1.º LUGAR
ES Manuel de 

Arriaga
Horta

Arnaldo 
Raposo

Atlantic 
Sports

Afonso Martim 
Avelar Santimano, 
Gonçalo Goulart 
Oliveira e André 
Mendes Costa

www.azoresport.pt 

2.º LUGAR
Escola 

Secundária 
D. Dinis

Lisboa
Paulo Jorge 

Gonçalves da 
Rocha

Media

Daniel Filipe 
Taborda Grilo e 

Edite Cláudia Co-
laço Fernandes

www.artmediaaedd.pt

3.º LUGAR
Escola 

Secundária 
de Amarante

Amarante
Pedro Jacinto 

Carvalho
Sésamos

David Emanuel 
Ribeiro Bento e 
Álvaro Miguel 
Ribeiro Alves 

www.sesamos.pt

NOTÍCIAS NA 
ESCOLA

1.º LUGAR

Escola 
Secundária 

Manuel Teixeira 
Gomes

Portimão
Maria Helena 

Vieira 
Tapadinhas

LOL ESMTG

Miguel Santa-
na, Francisca 

Marques e Ma-
dalena Tavares

www.lolesmtg.pt

2.º LUGAR Colégio Cedros
Vila Nova de 

Gaia

Nuno Miguel 
Gaspar da 

Silva Francisco
Digitalia

Bruno Edgar Évora 
Rebelo Oliveira, 
Miguel André 

Barroso e Oliveira 
Nunes

www.cedrosdigital.pt

3.º LUGAR
Escola Básica 
N.º 1 de Elvas 

Elvas Helena Melo
Repórteres 

SL

João Ricardo 
Móran e Maria 

de Paiva Trindade 
Balsinhas

www.infoaqueduto.pt 

SABER & 
CIÊNCIA

1.º LUGAR
Escola Básica 
de Pedrulha

Coimbra
Maria Ester 
Figueiredo

Sleepers

Joana Alexan-
dra Marques 

Pedrógão, Liliana 
Filipa Guimaro 
dos Santos e 
Mariana Sofia 

Martins Antunes

http://sleepyswitchy.pt/

2.º LUGAR
Instituto D. 

João V
Pombal

Roberto 
Ferreira Neto

Foto AFA

Alexandre da Sil-
va Simões, André 
Jordão Henriques 
e Fábio Marques 

Gomes

www.photofocus.pt

3.º LUGAR
Instituto D. 

João V.
Pombal

Jorge Manuel 
Pimenta Ra-
mos Madeira

C0d3rs

Vitor Hugo Silva 
Fernandes, 
Leonardo 

José Pereira 
Domingues e 

Dinis Filipe Jordão 
Esteves

www.informaticaidjv.pt



 17RELATÓRIO FINAL SITESTAR 3 |     

ENTREGA DE PRÉMIOS 

A Sede e as Delegações 
Regionais nas Escolas

Para a entrega dos prémios, os responsáveis dos 
Gabinetes de Novas Iniciativas da Sede e das 
Delegações Regionais, deslocaram-se às escolas 
das equipas distinguidas. Neste encontro, para 
além dos membros das equipas vencedoras, 
contámos com a presença de representantes da 
direção da escola a quem foi entregue um troféu. 
Para uma maior projeção dos trabalhos distingui-
dos, foram estabelecidos contactos com a comu-
nicação social, no sentido de garantirmos a divul-
gação destes encontros a nível regional.

Figura 3 – Equipa Sésamos – David, Álvaro e Prof. Pedro Carvalho, 
da Escola Secundária de Amarante (3.º Lugar – Jovens com Talento)

Figura 2 – Equipa Media – Daniel, Sofia e Prof. Paulo Rocha, da Escola 
Secundária D. Dinis, Lisboa (2.º Lugar – Jovens com Talento)

Figura 1- Equipa Missão Ajuda o Próximo – Pedro, João e Prof.ª Ce-
cília Pereira, da Escola Técnica Profissional do Ribatejo, Santarém (1.º 
Lugar – Faz a diferença!)

PRÉMIOS NAS 
CATEGORIAS

FAZ A DIFERENÇA!

JOVENS COM TALENTO
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DIVULGAÇÃO 
DO CONCURSO 

Ciclo de Conferências NETtalks

Como resposta à maior dificuldade sentida nas 
edições anteriores, o Concurso SiteStar.pt 3 apos-
tou numa nova componente, incluindo as NET-
talks, as conferências sobre direitos digitais dos 
consumidores, que no ano letivo anterior contaram 
com a participação de 2550 alunos.

As Conferencias NETtalks são espaços de infor-
mação, conhecimento, debate e reflexão sobre os 
temas do mundo digital, com um formato dinâmi-
co e interativo especialmente dirigidos aos jovens, 
permitindo também a divulgação do concurso. 

Foram realizadas 7 conferências, nas capitais da 
área de atuação da sede e de cada uma das 6 
delegações regionais da DECO, em estabeleci-
mentos de ensino DECOJovem que ministram 
o ensino secundário e vias profissionalizantes. 

No período de novembro a 15 de dezembro de 
2015 e ao longo de duas horas foram debatidos 
temas sobre direitos e deveres no mundo digital, 
a impor tância de uma par ticipação ativa 
e responsável na internet, a privacidade 
online e a pegada digital, a proteção da 
propriedade intelectual, os direitos de autor 
e conexos e, por fim, o concurso SiteStar.pt 3 - 
Uma opor tunidade para divulgar atividades 
escolares e/ou de interesse dos alunos. 

Para o desenvolvimento das conferências foi es-
tabelecida uma parceria com o IPDJ – Institu-
to Português do Desporto e Juventude, IP, 
organização de reconhecida referência nacional 
nas áreas do desporto e juventude. Com esta 
parceria garantimos o apoio direto dos serviços 
do IPDJ para a realização das conferências. 

A DECO convidou, ainda, um conjunto de enti-
dades com trabalho desenvolvido no âmbito dos 
direitos digitais, para participar no ciclo de con-
ferências enquanto oradores.

Atendendo às características do público-alvo, 
cada conferência foi dinamizada pela responsável 
do Gabinete de Novas Iniciativas da DECO, que 
informou os jovens sobre os seus direitos enquan-
to consumidores, na era digital e divulgou a 3.ª 
edição do concurso SiteStar.

Das 16 escolas que assistiram às 7 conferências, 
apenas 5 escolas participaram no concurso. 
As escolas que participaram são: 

1. Escola Secundária Marquesa de Alorna, 
Almeirim e Escola Básica Febo Moniz, Almeirim

2. Escola Secundária André de Gouveia, da 
Delegação Regional da DECO – Évora; 

3. Escola Profissional Profitecla – Coimbra, da 
Delegação regional da DECO – Coimbra

4. Escola Secundária D. Dinis, da Sede da 
DECO – Lisboa 

É de salientar que a realização das conferên-
cias NETtalks propiciaram a divulgação do 
concurso, na comunicação social regional, 
disseminando o concurso SiteStar.pt não 
só junto da comunidade educativa como, 
também, na comunidade em geral, como 
demonstram os exemplos seguintes, da Es-
cola Secundária Afonso Sanches, em Vila do 
Conde.
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Ciclo de Conferências NETtalks Realizadas

DELEGAÇÃO 
REGIONAL 

DECO 
CIDADE LOCAL

N.º DE 
ALUNOS ESCOLAS PARCEIRAS ORADORES 

SANTARÉM Almeirim Cine Teatro de 
Almeirim 285

Escola Secundária Marquesa 
de Alorna, Almeirim e  
Escola Básica Febo Moniz, 
Almeirim

Suzana Pestana (DECO) Paula Mesquita | 
Agrupamento de Escolas de Almeirim;
Dina Rocha | Centro Competências TIC ESE de 
Santarém;
Comissário Sofia Gordinho | PSP Comando Distri-
tal de Santarém;

MINHO Fafe Auditório Mu-
nicipal de Fafe 180 Escola Profissional de Fafe 

Ana Cordeiro (DECO) | Pedro Venâncio I ESTGF – 
Instituto Politécnico do Porto;
Luís Valente I Centro de Competências TIC da 
Universidade do Minho;
Representante IEFP Fafe

ÉVORA Évora 
Auditório da 
CCDR Alentejo - 
Évora

180

Escola Profissional da Região 
Alentejo; 
Escola Secundária André de 
Gouveia; 
Escola Básica 2,3 Conde 
de Vilalva

Helena Guerra (DECO) | Tiago Chinelo | Escola 
Profissional da Região Alentejo;
José Luís Ramos; Gonçalo Espadeiro l CC TIC da 
Universidade de Évora;

COIMBRA Coimbra Auditório do 
IPDJ – Coimbra 185

Escola Profissional Profitecla; 
Escola Secundária D. Dinis 
Coimbra; 
Escola Professor Bissaya 
Barreto

João Oliveira (DECO) | José Cardoso l Diretor 
Regional Centro IPDJ, I.P.;
Raquel Costa l Centro de Competência TIC - 
Softciências Dep. Física da Universidade de 
Coimbra;

ALGARVE Faro Auditório Mu-
nicipal de FAFE 184

Esc. Sec. José Belchior Viegas 
|; 
Esc. Afonso III; 
Ag. Escolas do Montenegro; 
Esc. Sec. João de Deus; 
Ag. De Escolas da Bemposta

Sandra Rodrigues (DECO; Marília Cabral l Socie-
dade Portuguesa de Autores;
Paula Serdeira Azevedo l Docente na Universi-
dade do Algarve

LISBOA Lisboa 
Auditório da Es-
cola Secundária 
D. Dinis 

150 Escola Secundária D. Dinis

Inês Paraíso (DECOJovem) Debate: Luís Botelho, 
da IGAC;
Pedro Marques, do Centro Internet Segura;
João Torres, da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal | Moderadora; 
Fernanda Santos, da DECO.

NORTE Vila Nova 
de Gaia 

Escola 
Secundária 
D. Afonso 
Sanches 

100 Escola Secundária D. Afonso 
Sanches

Joana Simões e André Regueiro (DECO) | Marília 
Cabral l Sociedade Portuguesa de Autores

1264 
Alunos 
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Como parte integrante da NETtalks foram con-
vidados para participação na mesa redonda, 
3 representantes de entidades, com trabalho 
desenvolvido no âmbito dos direitos digitais e, 
também, especialistas/investigadores de institu-
tos politécnicos, universidades e outras instituições 
de âmbito nacional e regional para participarem 
enquanto oradores.

Figura 4 – NETtalks, no Auditório Municipal de Fafe, dinamizada por 
Ana Cordeiro, da Delegação Regional da DECO Minho

Figura 5 – NETtalks, no auditório da Escola Secundária D. Dinis, em 
Lisboa: Mesa Redonda constituída por Luís Botelho, da IGAC; Pedro 
Marques, do Centro Internet Segura; João Torres, da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e Fernanda Santos, 
Coordenadora do DFNI da DECO. 

Programa das Conferências 
NETtalks

Figura 6 – Programa da NETtalks da Delegação Regional da DECO 
- Algarve

1   Abertura
Momento de animação com DJ 

2  Apresentação do tema e dos convidados 
Intervenção: Responsável GNI da Delegação Regional 

da DECO

3  Conhece o mundo digital!
Intervenção: Responsável GNI da Delegação Regional 

da DECO

4   Momento de Apresentação da Pegada Digital

5  És um artista ou … um pirata? (os direitos de 
autor e porque devem ser protegidos)
Mesa redonda: Representante IGAC; Representante do 

Centro de competências TIC da região; Representante 

do Centro Internet Segura

6  Concurso Sitestar.pt: as tuas ideias valem 
prémios!
Intervenção: Responsável GNI da Delegação Regional 

da DECO

Encerramento: Momento de animação com DJ
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Congresso Nacional de 
Professores de Informática

No âmbito do Congresso nacional de professores de 
informática, promovido pela ANPRI, que se realizou 
a 2 e 3 outubro de 2015 no Auditório da Microsoft 
Portugal, também foi apresentado o concurso junto 
dos professores participantes (cerca de 150)

Figura 7 – Stand SiteStar.pt no Congresso Nacional de Professores 
de Informática

PARCERIAS 

Para a realização desta iniciativa contámos com 
as seguintes parcerias, todas firmadas na 1ª 
edição:

• DGE – Direção-Geral de Educação
A DGE foi uma importante parceira na divulgação da iniciativa 

junto dos estabelecimentos de ensino através da divulgação 

de informação sobre o concurso. A DGE fez também parte 

do painel de jurados que avaliaram os projetos submetidos. 

• ANPRI – Associação Nacional 
de Professores de Informática
A ANPRI foi igualmente um parceiro privilegiado na promoção 

e divulgação da iniciativa junto dos seus associados através 

do site institucional e newsletters. A ANPRI fez também parte 

do painel de jurados que avaliaram os projetos submetidos 

no âmbito da 2.ª e 3.ª edição do concurso.

• IGAC – Inspeção Geral das Atividades 
Culturais
A IGAC foi um importante parceiro na divulgação e pro-

moção do concurso. Este fez parte do painel de jurados 

que avaliaram os sites apresentados pelas equipas.

• INPI – instituto Nacional da Propriedade Industrial
À semelhança da IGAC, o INPI também foi um parceiro 

privilegiado na promoção e divulgação do concurso. 

Contámos também com a sua colaboração na avaliação 

dos sites apresentados a concurso. 

• Centro Internet Segura 
O Centro Internet Segura foi um parceiro essencial em toda a 

iniciativa, principalmente na promoção e divulgação do Con-

curso Sitestar.pt junto da sua rede de parceiros através da 

distribuição de folhetos informativos e cartazes. 

• GDA e SPA – Sociedade Portuguesa 
de Autores
Distribuição de folhetos do concurso junto dos seus asso-

ciados.

MATERIAIS 
PRODUZIDOS

Logotipo SiteStar.pt 3

Para a terceira edição do concurso foi produzido 
um novo logotipo. Este resultou da adaptação do 
logotipo da 1.ª e 2.ª edição, como forma de dar 
continuidade à iniciativa, mantendo a “familiari-
dade” para os participantes

Figura 8 – Evolução do Logotipo SiteStar.pt ao longo das 3 edições 
do concurso
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Vídeo de Promoção do Concurso

Para divulgação do concurso foi produzido um 
vídeo, que foi inserido no site oficial do concurso, 
nas redes socias do concurso e da DECOJovem e, 
também, no site da DECOJovem. O vídeo teve um 
total de 132 visualizações no YouTube.

Figura 9- Vídeo promocional do Concurso SiteStar.pt

O vídeo foi animado e produzido pela Active Me-
dia, com a participação da atriz Patrícia Bull (voz).
Este foi, ainda, apresentado nas 7 NETtalks realizadas. 
Assim, no início de cada ação, este foi projetado 
em loop, durante a entrada dos alunos nos au-
ditórios até ao início da dinamização das NETtalks.  

Folheto Informativo SiteStar.pt

Foi produzido um folheto informativo sobre a ini-
ciativa, com base no regulamento do concurso. 
Os 5 mil folhetos produzidos foram distribuído 
pelas escolas e entidades, durante os meses de 
outubro a dezembro, estando também disponível 
para download no site do concurso. 
Os Gabinetes de Novas Iniciativas das delegações 
regionais da DECO e sede distribuíram os folhetos 
junto das escolas pertencentes à rede DECOJovem 
e de entidades com capacidade de disseminação 
junto do público-alvo do concurso. Os folhetos foram, 
ainda, distribuídos aos alunos participantes nas 7 
conferências NETtalks realizadas. 

Figura 10- Folheto Informativo do Concurso SiteStar.pt

Cartaz de Divulgação 

Foram produzidos cartazes de divulgação do 
Concurso. 
Os cartazes estiveram disponíveis no site do Con-
curso, para download. 

Figura 11- Cartaz de divulgação das NETtalks e Concurso SiteStar.pt

Apresentação Multimédia 

Para a realização das NETtalks nas 7 capitais das 
áreas de atuação das delegações da DECO, foi 
criada uma apresentação multimédia. Esta apre-
sentação teve como objetivo despertar a atenção 
dos jovens participantes da ação, através de 
mensagens fortes acompanhadas por imagens 
apelativas. 
A apresentação respeitou os temas comtempla-
dos no Programa da NETtalks, apresentado acima 
pela Figura 6.
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Figura 12- Parte da Apresentação criada para a dinamização das 
NETtalks e divulgação do Concurso SiteStar.pt

Roll Up e Stand  

Ainda para a dinamização das conferências 
foram produzidos um Roll Up e um Stand alusivo 
ao concurso, com o intuito de identificar o espaço 
das conferências. 
A sede e delegações regionais da DECO usaram 
o Roll Up em visitas a estabelecimentos de ensino 
para a promoção do concurso ou outras iniciati-
vas públicas, como por exemplo: o Congresso de 
Informática INPRI, em Albergaria-a-Velha, a 3 de 
novembro de 2015, ou a Feira E-Tech, em Setúbal, 
a 3 de junho de 2016, para a promoção da 4.ª 
edição do concurso. 

Figura 13- NETtalks Norte – Roll up (à esquerda) e Stand (à direita) 
produzidos para a divulgação do concurso 

Figura 14- Banner do Concurso SiteStar.pt na página de Facebook 
da iniciativa

Para divulgação em sites de entidades parceiras 
e estabelecimentos de ensino, foi produzido um 
banner alusivo ao concurso Sitestar.pt 3. 

Site www.sitestar.pt

De forma a tornar mais apelativo o site oficial do 
concurso, criado no âmbito da 1º edição, este foi 
alvo de renovação de layout e conteúdos infor-
mativos.
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Todos os dados do Site

Gráfico 1 – Todos os dados do site SiteStar.pt, no período de 5 de novembro de 2015 a 30 de junho de 2016

No período de 5 de novembro de 2015, dia da implementação do concurso, a 30 de junho, final do ano 
letivo incluindo o período de avaliação dos alunos, o site foi visitado 7 541 vezes, por 5 056 utilizadores. 

Os utilizadores visualizaram 32 702 páginas com informações sobre o concurso, o seu regulamento, perío-
do de participação e blog de notícias. 
No Gráfico 1 podemos observar que os períodos de maior visitas ao site correspondem a: 

• Novembro – período de implementação e divulgação da terceira edição do concurso; 
• Final de janeiro e fevereiro – período de avaliação da primeira fase do concurso e divulgação das 
equipas selecionadas para passar à segunda fase de desenvolvimento da ideia e criação do site; 
• Maio – período de divulgação dos vencedores da terceira edição do concurso. 

Podemos, também, verificar que cerca de 66% dos utilizadores são novos visitantes e 34% são visitantes 
que regressaram ao site. 

Para concorrer todos os professores tinham de aderir à DECOJovem e preencher os seus dados na Plata-
forma. Após o registo e para concorrer, deveriam aceder ao concurso, preencher a ficha das equipas 
(inscrição) e das par ticipações (ficha de projeto). 

Ao longo do período de execução do concurso, todos os professores inscritos, podiam aceder às partici-
pações, sendo que o período mais importante correspondeu à inserção do link do site construído e a sua 
submissão.
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Gráfico 2 – Todos os dados da Plataforma DECOJovem, no período de 5 de novembro e 30 de junho

Tabela 3 – Descrição geral do comportamento dos utilizadores da Plataforma

De acordo com o Gráfico 2, podemos observar que os períodos de maior afluência à Plataforma 
corresponderam a: 

• Final de dezembro – período de inscrição no concurso sitestar.pt e participação no concurso Chef Fish; 
• Final de janeiro – período de conclusão da inscrição e par ticipação das equipas do concurso 
sitestar.pt e de par ticipação no concurso Chef Fish; 
• Fevereiro, Marco e abril – período constante de visitas, que podem corresponder a períodos de con-
clusão e retificação das participações das equipas do concurso SiteStar.pt; 

Relativamente à Tabela 2 podemos observar que os professores que mais vezes acederam à Plataforma 
DECOJovem fizeram-no devido ao concurso SiteStar.pt, com um total de 2 708 visualizações de página.
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DIVULGAÇÃO 
DO PROJETO 

Foram estabelecidos diversos contactos no 
sentido de divulgar a iniciativa e de promover a 
sua adesão por par te da comunidade escolar. 
A sede e delegações regionais da DECO uti-
lizaram um vasto conjunto de protocolos e co-
laborações regulares, que a associação detém 
com diversos órgãos de comunicação social, a 
nível regional e nacional. 
O site institucional da DECO e da DECOJovem, a 
Revista DECO Proteste e as redes sociais foram, 
também, importantes veículos de divulgação da 
iniciativa.

Divulgação através 
dos meios da Deco

REVISTA PROTESTE/SITE INSTITUCIONAL DECO 

Com uma tiragem mensal de 498 mil exemplares, 
a iniciativa foi divulgada neste meio de comuni-
cação, em janeiro de 2016.

1. DECO e DNS.PT voltam a convidar os jovens portu-

gueses para criarem websites originais, 5-11-2015

2. NETtalks: DECO debate o mundo digital, 23-12-2015 

Site DECOJovem / 
Facebook DECOJovem 

O site da DECOJovem com cerca de 25 000 visi-
tas mensais, permitiu potenciar o alcance do con-
curso junto da comunidade escolar. Deste modo 
foram produzidos os seguintes artigos: 

1. Para alunos autores de sites originais e em portu-

guês, 7-11-2015

2. NETtalks voltam a falar de direitos digitais, a 16-11-

2015

3. Tens uma ideia para um site (vídeo), a 15-12-2016

4. Como concorrer ao SiteStar.pt (Passo-a-passo) – tu-

torial, 22-12-2015

5. Já se inscreveu no concurso SiteStar.pt?, 11-01-2016

6. 74 Equipas passam à 2.ª Fase do SiteStar,pt, 22-02-

2016

7. Novo Prazo de submissão dos sites | SiteStar.pt, 14-

04-2016

8. E os vencedores do SiteStar.pt 3 são…,13-05-2016

9. SiteStar.pt 3 – Instituto D. João V arrecada 2 troféus, 

15-06-2016

10. SiteStar.pt 3 premeia mais uma escola de Coimbra, 

17-05-2016

1 https://www.deco.proteste.pt/tecnologia/tablets-computadores/noticias/deco-e-dnspt-vol-
tam-a-convidar-os-jovens-portugueses-para-criarem-websites-originais
2 https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/bebes-criancas/noticias/nettalks-deco-de-
bate-o-mundo-digital/section1

Figura 15 – Publicação sobre o Concurso SiteStar.pt 3 na Revista 
Proteste de janeiro de 2016
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11. Atlantic Sports vence o 1.º Lugar no SiteStar.pt 3, 19-

07-2016

12. Alunos de Amarante premiados no SiteStar.pt 3, 20-

07-2016

13. Escola D. Dinis vence o 2.º Lugar com o Projeto Art-

Media, 21-07-2016

Todos os artigos publicados no site da DECOJo-
vem foram, posteriormente, publicados no Face-
book da DECOJovem e no Facebook do SiteStar.pt. 
Aquando da divulgação da iniciativa, o banner foi 
colocado na página do Facebook da DECOJovem, 
dando destaque ao concurso.  

Site SiteStar.pt / Facebook 
SiteStar.pt
 
O site do concurso foi remodelado para dar início 
à terceira edição. Foi, então, produzido um novo 
layout para a página inicial com novas imagens e 
novos ícones. Para além do novo regulamento do 
concurso, foram criadas novas categorias, mais 
apelativas e enquadradas com o público-alvo e 
foi contemplada uma categoria exclusiva para as 
escolas divulgarem as suas notícias num jornal 
digital.
O site SiteStar.pt potenciou o alcance do concur-
so junto da comunidade escolar através da infor-
mação disponibilizada para os participantes do 
concurso. 

Foram produzidos os seguintes artigos de divul-

gação e informação: 
1. Vencedores do SiteStar.pt 3, 13-05-2016

2. Atenção equipas do SiteStar.pt!, 22-04-2016

3. Concurso SiteStar.pt 3 – Alargamento do prazo de 

submissão dos sites construídos, 14-04-2016

4. SiteStar.pt 3 – 74 ideias de sites selecionadas, 2-02-

2016

5. Participações 1.ª Fase do Concurso SiteStar.pt, 22-

01-2016

6. NETtalks em Lisboa pra debater o mundo digital, 22-

12-2015

7. Tens mais do que 18 anos e queres concorrer ao 

SiteStar.pt?, 21-12-2015

8. Partilha o nosso vídeo, 15-12-2016

9. As NETtalks na cidade dos estudantes, 19-11-2015

10. Direitos de Autor em Évora | NETtalks, 17-11-2015

11. Minho com as NETtalks, 14-11-2015

12. Almeirim com as NETtalks, 11-11-2015

13. As NETtalks estão de regresso! Consulta o 

calendário, 5-11-2015

14. Bem-vindos ao SiteStar.pt 3, 5-11-2015

Todos os artigos produzidos foram publicados no 
Facebook da iniciativa e no Facebook da DECO-
Jovem. 

De acordo com o Gráfico 3, o número de Gos-
tos na página de Facebook do SiteStar.pt, para 
o período de 5 de novembro de 2015 a junho 
de 2016, é de 424. Tendo em conta que no dia 
5 de novembro, dia da divulgação do concurso, 
o número de Gostos era 312, podemos concluir 
que durante o período de execução da iniciativa 
112 utilizadores desta rede social demonstraram a 
sua preferência na página do SiteStar.pt.

Gráfico 3 – Número de Gostos na Página de Facebook do SiteStar.pt, no período de 5 de novembro 2015 a 30 de junho 2016
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Newsletter DECOJovem 

A DECO utilizou a sua rede de escolas DECOJovem 
para divulgar a iniciativa junto de alunos e pro-
fessores. 
A divulgação da iniciativa foi realizada através 
das Newslet ters da DECOJovem, por via de 
mailing-list, para todas as escolas aderentes e 
entidades de ensino. 

1. Newsletter: Concurso SiteStar.pt, 10-11-2015 – 
divulgação do concurso à comunidade escolar 
DECOJovem; 
2. Newsletter: Vencedores do Concurso SiteStar.pt. 
3, 18-05-2016 – resultados do concurso, com hip-
erligações para o site da iniciativa e sites vence-
dores das 4 categorias do concurso. 

Figura 16- Newsletter DECOJovem sobre Concurso SiteStar.pt 3

Comunicação Social 
e Entidades Parceiras 

1. Concursos à tua medida: Novo ano letivo, novas iniciati-

vas DECOJovem!, Revista Mais Educativa| 5-10-2015;

2. Cria o teu website em sitestar.pt, Revista Mais Educativa 

|5-11-2015: http://www.maiseducativa.com/2015/11/05/

cria-o-teu-website-no-sitestar-pt/;

3. Concurso SiteStar 3.ª edição, DGE |6-11-2015: http://erte.

dge.mec.pt/noticias/concurso-sitestarpt-3a-edicao;

4. SiteStar convida jovens a criarem websites originais, 

Económico| 9-11-2015: http://economico.sapo.pt/noticias/sit-

estarpt-convida-jovens-a-criarem-websites-originais_234170.

html;

5. 3.ª Edição do Concurso SiteStar, IGAC – Inspeção Geral 

das Atividades Culturais | 18-12-2015: https://www.igac.

pt/-/3-edicao-do-concurso-sitestar;

6. GDA promove a 3.ª edição do SiteStar, GDA Direitos dos 

Artistas,| 10-11-2015: http://www.gda.pt/category/noticias/;

7. SiteStar arrancou a terceira edição de concurso de sites, 

Exame Informática| 11-11-2015: http://exameinformatica.

sapo.pt/noticias/internet/2015-11-11-Sitestar.pt-arrancou-ter-

ceira-edicao-de-concurso-de-sites-;

8. SiteStar está de volta para incentivar alunos a criarem 

sites em português, Sapo Tek| 13-11-2015: http://tek.sapo.pt/

extras/site_do_dia/artigo/sitestar_esta_de_volta_para_in-

centivar_alunos_a_criarem_sites_em_portugues-45038ktv.

html;

9. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Açoriano Oriental Online| 14-12-2015;

10. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Publico Online| 14-12-2015: https://www.publico.pt/

tecnologia/noticia/deco-ensina-jovens-internautas-a-res-

peitar-direitos-de-autor-1717384;

11. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Artigo & Notícias| 14-12-2015

12. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Diário Digital| 14-12-2015 http://diariodigital.sapo.pt/;

13. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Dinheiro Vivo| 14-12-2015 - https://www.dinheirovivo.

pt/buzz/deco-ensina-jovens-internautas-a-respeitar-direit-

os-de-autor/

14. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Diário de Notícias da Madeira| 14-12-2015: http://

www3.dnoticias.pt/etiqueta/internet?page=1;

15. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Incentivo| 14-12-2015: http://www.jornalincentivo.com/;

16. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, LUSA| 14-12-2015;

17. Jovens aprendem mais sobre direitos de autor, METRO| 

14-12-2015;

18. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, NETMadeira| 14-12-2015: http://www.netmadeira.

com/;

19. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos 

de autor, Notícias ao Minuto| 14-12-2015: https://www.

noticiasaominuto.com/tech/503404/deco-ensina-jovens-in-

ternautas-a-respeitar-direitos-de-autor;
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20. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de

autor, Notícias Sapo| 14-12-2015: http://lifestyle.sapo.pt/

familia/noticias-familia/artigos/deco-ensina-jovens-inter-

nautas-a-respeitar-direitos-de-autor;

21. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, DNotícias.pt| 14-12-2015;

22. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Notícias Sapo| 14-12-2015;

23. Deco ensina jovens internautas a respeitar direitos de 

autor, Portugal News| 14-12-2015;

24. Já são conhecidos os vencedores da fase final do 

concurso SiteStar.pt 3 da DECO, Direção Geral da Educação| 

17-05-2016: http://erte.dge.mec.pt/noticias/ja-sao-conhe-

cidos-os-vencedores-da-fase-final-do-concurso-sitestar-3-

da-deco;

Blogue 

Concurso estimula a criação de sites| 09-11-2015: http://

blogues.publico.pt/pagina23/2015/11/09/concurso-estimu-

la-a-criacao-de-sites/.

Twitter

1. Sitestar.pt está de volta para incentivar alunos a criarem 

sites em português| 13-11-2015: https://twitter.com/TeKSa-

po/status/665105369887170560

2. Sitestar.pt: arrancou terceira edição de concurso de 

sites| 11-11-2015: https://twitter.com/ExamInformatica/sta-

tus/664436686919630848 

3. Sitestar.pt convida jovens a criarem websites originais| 

09-11-2015: https://twitter.com/diarioeconomico/sta-

tus/663769162443976704 

4. Cria o teu website no Sitestar.pt, 05-11-2015: https://twit-

ter.com/MaisEducativa/status/662328794137530368

5. As NETtalks são conferências sobre os direitos digitais dos 

consumidores| 10-11-2015:

https://twitter.com/ORibatejo/status/664170545068380161 

6. Concurso SITESTAR.PT está de volta. As inscrições estão 

abertas a partir de hoje.| 05-11-2015: https://twitter.com/

decoproteste/status/662374065810706432 

7. Está de volta o Concurso SiteStar.pt, 07-11-2015: https://

twitter.com/ANPRIPT/status/662973079841284096

8. Está de volta o Concurso SiteStar.pt Já abriu a 3ª 

edição do Concurso sitestar.pt que desafia os alunos a 

criarem| 07-11-2015: https://twitter.com/ANPRIPT/sta-

tus/662972656497594372

9. [Concurso SITESTAR.PT 3] - Inscrições abertas| 19-11-2015

https://twitter.com/JuventudeGovPt/sta-

tus/667454816151576578

10. O DNS.PT em parceria com a DECO acaba de lançar a 

3ª edição do sitestar.pt 16-11-2015: https://twitter.com/ARBI-

TRARE/status/666286926941569028

11. #concurso @Sitestar3: regista o teu futuro em #domí-

nio.pt.| 11-11-2015: https://twitter.com/Valor_PI/sta-

tus/664473282960322560

Comunicação Social Regional

1. Almeirim recebe a NETtalks| 9-11-2015: http://www.almei-

rinense.com/2015/11/09/almerim-recebe-a-nettalks/

2. NETtalks – Conferências sobre os direitos dos consum-

idores em Almeirim| 10-11-2015: http://www.oribatejo.

pt/2015/11/10/nettalks-conferencias-sobre-os-direitos-digi-

tais-dos-consumidores-em-almeirim/

3. NETtalks Conferências sobre os direitos digitais dos con-

sumidores, em Almeirim, O Ribatejo Online| 10-11-2015;

Figura 17 - Jornal METRO
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4. NETtalks – Conferências sobre os direitos dos consumi-

dores em Almeirim| 10-11-2015: http://www.oribatejo.pt/tag/

net-talks/

5. DNS.PT e DECO desafiam jovens portugueses| 06-11-

2015: http://www.algarve24.pt/noticia/dsnpt-e-deco-desa-

fiam-jovens-portugueses/2015-11-06

6. NETtalks|19-11-2015: http://www.algarve24.pt/break-

ing-news/nettalks/2015-11-19

7. NETtalks: Conferência em Faro sobre os direitos digitais 

dos consumidores|26-11-2015:

http://planetalgarve.com/2015/11/19/nettalks-confer-

encia-em-faro-sobre-os-direitos-digitais-dos-consumi-

dores-26-de-novembro/

8. DNS.PT e DECO voltam a convidar os jovens portugueses 

para criarem websites originais|06-11-2015: http://www.

avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=11617

9. Direitos digitais dos consumidores, DIARIO AS BEIRAS - 

PRINCIPAL |17-11-2015

10. Direitos digitais e segurança na navegação na internet, 

JORNAL VILACONDENSE – PRINCIPAL |13-01-2016

11. Alunos alertados para digitais e segurança na 

navegação na internet, MAIS SEMANÁRIO – PRINCIPAL, Vila 

do Conde |13-01-2016

12. Direitos digitais e segurança na net, JORNAL DE VILA DO 

CONDE – PRINCIPAL| 14-01-2016

13. Direitos digitais e segurança na internet, TERRAS DO AVE 

- PRINCIPAL, Vila do Conde| 21-01-2016

FACEBOOK

1. ANPRI 1.1. Está de volta Está de volta o Concurso SITE-

STAR.pt: https://www.facebook.com/anpriPT/photos

2. DECOPROTESTE

2.1. As NETtalks estão de regresso! Consulte o 

Calendário| 9-11-2015: https://www.facebook.com/

DECOPROTESTE/posts/10153753277377840

2.2. As NETtalks estão de regresso! Consulte o 

Calendário| 25-11-2015: https://www.facebook.com/

DECOPROTESTE/posts/10153781686152840

3. DNS

3.1. Começa hoje a 3º edição do SiteStar que convi-

da a comunidade escolar a desenvolver websites em 

português| 5-11-2015: https://www.facebook.com/dns.

pt/posts/839753162789611:0

3.2. As NETtalks continuam a decorrer para debater te-

mas dobre os direitos digitais dos consumidores, os dire-

itos do autor e o concurso Sitestar.pt| 19-11-2015: https://

www.facebook.com/dns.pt/posts/844990372265890

4. Hour of code:

4.1. Está de volta o Concurso Sitestar.pt!: https://www.

facebook.com/1431984243683578/photos

5. GDA

5.1. https://www.facebook.com/direitosdosartistas/

posts/944526198962971 (Não existe mais!)

6. IPDJ

6.1. [Concurso SITESTAR.PT 3] - Inscrições aber-

tas: https://www.facebook.com/JuventudeGovPt/

posts/1132426973434321:0

7. ERTE 

7.1. Vai começar a 3.ª edição do Concurso Sitestar 3. 

Este ano, com uma nova categoria: “Notícias na Escola”| 

06-11-2015: https://www.facebook.com/ERTE.DGE/

photo

8. Literacia Media e Cidadania nas Escolas 8.1. Vai começar 

a 3.ª edição do Concurso Sitestar 3. Este ano, com uma 

nova categoria: “Notícias na Escola”| 06-11-2015: https://

www.facebook.com/literaciamediacidadaniaescolas/

posts/922881334458071:0 

8.2. Uma das categorias do concurso Sitestar - edição 

2015/2016 é dedicada aos jornais escolares, 29-11-2015: 

https://www.facebook.com/literaciamediacidadani-

aescolas/posts/932550160157855

8.3. Concurso Sitestar da DECO incentiva jornais 

escolares em edição digital, 01-12-2015: https://

www.facebook.com/literaciamediacidadaniaescolas/

posts/933207150092156

9. Centro de competências TIC na Educação, Universidade 

do Minho

9.1. Conferências NETtalks sobre o Mundo Digital. Duran-

te este mês de novembro e de dezembro realizam-se 

as conferências NETtalks sobre o Mundo Digital, uma 

em cada um dos territórios de atuação da DECO (Min-

ho, Norte, Coimbra, Santarém, Lisboa, Évora e Algarve)| 

13-11-2015: https://www.facebook.com/cctic.ieum/

posts/1696949407233870

10. CCTIC 10.1. NETtalks promovida pela DECO, no âmbito 

do concurso Sitestar.pt, em Fafe| 19-11-2015: https://www.

facebook.com/cctic.ieum/posts/1698580683737409

11. Centro de Competências TIC Softciências 11.1. DECO 

promove concurso para jovens alunos| 17-11-2015: https://

www.facebook.com/cctic.ieum/photo

12. Rede nacional de Clubes europeus

12.1. CONCURSO SITESTAR.PT. (…) Apresenta as tuas 

ideias! 01-12-2015: https://www.facebook.com/rede.

europeus/posts/169178267439124
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Comunicação das Escolas 
Participantes

Figura 18 – Divulgação do concurso SiteStar.pt 3 nos sites das 
escolas.

1. Agrupamento de Escolas de Almeirim: http:/www.

ae-almeirim.pt/sitio/index.php/242-nettalks | 05-11-2015

2. Escola D. Luís: http://escoladoluis.org/cursos/index.

php/9-informacoes/13-sitestar-3| 13-11-2015

3. Artmedia.pt – site vencedor do concurso da Escola 

Secundária D. Dinis: http://artmediaaedd.pt/2016/05/13/

site-do-artmedia-premiado-no-concurso-sitestar-3-da-de-

co/

4. Informática do Instituto D João V – site vencedor do 

concurso do Instituto D. João V - http://informaticaidjv.pt/

blog/tag/sitestar/

5. Escola Profissional de Aveiro - http://www.epa.edu.pt/

content/participacao-na-3a-edicao-do-concurso-sitestarpt

6. AzoreSports – site vencedor do concurso, da Es-

cola Secundária Manuel Arriaga – http://azoresport.

pt/2016/05/27/1o-premio-na-categoria-jovens-com-talen-

to-do-concurso-sitestar-3/

7. Clube de Informática EGIBOT, Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque – (http://www.egibot.aeaag.pt/

wp/2015/12/15/sitestar-pt-inscreve-te-ate-15-de-janeiro/)

8. Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova - http://

agrupspc.pt/index.php/94-noticias/280-concurso-sitestar-pt

9. Jornal LOL – vencedor do concurso foi distinguido na 

comunicação social:

10. Jornal Online Sul Informação: http://www.sulinformacao.

pt/2016/05/lol-da-escola-manuel-teixeira-gomes-consider-

ado-melhor-jornal-escolar-digital-de-portugal/

11. Direção Geral de Estabelecimentos Escolares: http://

www.dgeste.mec.pt/index.php/2016/05/lol-da-escola-se-

cundaria-manuel-teixeira-gomes-considerado-melhor-jor-

nal-escolar-digital-de-portugal/

12. Barlavento: http://barlavento.pt/mais/talento/lol-o-mel-

hor-jornal-escolar-do-pais-prepara-competicao-europeia

13. A voz do Algarve: http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.

php?id=16124

14. Postal do Algarve: https://www.facebook.com/postal-

doalgarve/posts/1256239914386945

Comunicação Social: Rádio

Para a divulgação da iniciativa, foram realizadas 
entrevistas com os parceiros de comunicação so-
cial da DECO, nomeadamente:

1. Económico TV (1 Programa)
9-11-2015: Balcão do Consumidor: a DECO e o DNS.pt 
promovem a terceira edição do curso «SiteStar.pt», 
um concurso para promover ideias para o desen-
volvimento de sites com conteúdos em português. 
Declarações de Inês Paraíso (Departamento de 
Formação e Iniciativas DECO).

2. Rádio Renascença
6-01-2016| ESPAÇO DECO: Fernanda Santos, da 
DECO, explica o concurso SiteStar.pt, dirigido à co-
munidade educativa, cujas inscrições terminam a 
15 de janeiro.
7-01-2016| ESPAÇO DECO: Fernanda Santos, da 
DECO, explica o concurso SiteStar.pt, dirigido à 
comunidade educativa, e foca-se especialmente 
nas questões dos direitos de autor.
8-01-2016| ESPAÇO DECO: Fernanda Santos, da 
DECO, explica o concurso SiteStar.pt, dirigido à co-
munidade educativa, com ênfase para os direitos 
digitais e os riscos e cuidados a ter.
9-01-2016| ESPAÇO DECO: Fernanda Santos, da 
DECO, explica o concurso SiteStar.pt, dirigido à co-
munidade educativa, com ênfase para os direitos 
digitais e os riscos e cuidados a ter.
24-03-2016| ESPAÇO DECO: Inês Paraíso, da DECO, 
fala da iniciativa Consumer Talks nas escolas.

3. Antena 1
12-11-2015| Direto ao Consumidor: à conversa com 
Inês Paraíso (DECOJovem) sobre literacia digital.
17-11-2015| Direto ao Consumidor, Hoje no «Direto ao 
Consumidor», temos Inês Paraíso (DECO), para nos 
falar sobre, a segurança online.
8-01-2016| Direto ao Consumidor: À conversa com 
Fernanda Santos (DECO Jovem) sobre direitos de 
autor, a propósito do concurso «SiteStar.pt».
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4. Rádio Elvas
16-11-2015: DECO alerta sobre Direitos Digitais dos Consumidores
29-11-2015: A Deco está a promover a terceira edição do Sitestar

5. Rádio Nova Antena
2016/01/09: Deco promove 3ª edição do Sitestar

Gráfico 4 – Divulgação do Projeto: Comunicação Social

De acordo com o Gráfico 4 - Divulgação do Projeto: Comunicação Social foram produzidas 87 notícias so-
bre o Concurso sitestar.pt 3. A comunicação social nacional e entidades parceiras produziram 24 notícias; 
as escolas participantes produziram 14; a Comunicação Social Regional, 13; no Facebook foram publicadas 
12 notícias sobre o concurso e foram gravados 11 programas para a rádio.





PROFESSORES
AVALIAÇÃO
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AVALIAÇÃO 
PROFESSORES 
Para melhor avaliar a participação da comunidade 
educativa no concurso e no sentido de melhorar 
a nossa ação numa próxima edição, convidá-
mos os professores participantes a responder a 
um questionário de avaliação online sobre a sua 
opinião sobre o concurso e a sua participação. 
O questionário foi elaborado com a ferramenta 
online SurveyMonkey e enviado por email a todos 
os professores que se inscreveram no concurso. 
Dos 64 professores que participaram no concur-
so, 36 responderam ao questionário de avaliação 
do concurso.

Nível de Ensino que leciona

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Gráfico 5 – Nível de ensino que os professores participantes lecio-
nam

Relativamente ao Nível de Ensino que lecionam, 25 
professores lecionam alunos do ensino profissional 
e vocacional, seguidos por 18 professores do 3.º 
ciclo do ensino básico e 14 lecionam alunos do 
ensino secundário.

Como teve conhecimento 
do concurso 

Respondidas: 29; Ignoradas: 7
De acordo com o Gráfico 5, a maioria dos pro-
fessores teve conhecimento do concurso através 
do site do concurso (12), 7 professores tiveram 
conhecimento através da Newsletter DECOJovem 
e 6 através do site da DECOJovem.

Gráfico 6 – Como os professores tiveram conhecimento do concurso

Principais razões 
para participar no concurso 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Gráfico 7 – Principais razões para participar no concurso
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Grau de Satisfação com o Concurso

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

GRAU 
MUITO 

SATISFEITO
SATISFEITO INSATISFEITO 

MUITO 
INSATISFEITO 

TOTAL 

Satisfação com a implemen-
tação do concurso 

64%
23

25%
9

3%
1

8%
3

100% 
36

Satisfação com a informação 
disponível no site www.

sitestar.pt  

58%
21

34%
12

0%
0

8%
3

100%
36

Grau de satisfação com o 
apoio prestado pela equipa 

DECOJovem

75%
27

17%
6

0%
0

8%
8

100%
36

Tabela 4 – Grau de satisfação com o concurso

De acordo com a Tabela 3, a maioria dos professores ficou muito satisfeito com a implementação o con-
curso (75%), com a informação disponível no site do concurso (58%) e com o apoio prestado pela equipa 
da DECOJovem. 
Apenas, 3 professores ficaram muito insatisfeitos com a implementação do concurso, com a informação 
disponível no site e com o apoio prestado pela equipa da DECOJovem. 

As três principais razões para concorrer ao SiteStar, de acordo com os professores inquiridos, foram: 1.º
Estimular a criação de sites, enquanto editores e participantes ativos no desenvolvimento da Internet (28);
2.º Divulgar conteúdos e ideias inovadoras dos alunos e das escolas 21); e 3.º Promover a literacia para os 
media digitais, juntos dos jovens (20).
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Nova edição do concurso 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Quando questionados sobre uma nova edição do 
concurso, 97% dos professores estão interessados 
em participar numa quarta edição do concurso. 

Gráfico 8 - Sobre uma quarta edição do concurso SiteStar.pt

Calendário de execução 
do concurso 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Opções de resposta Respostas

Sim 91,67% 33

Não 8,33% 3

Total 36

Tabela 5 – Sobre o calendário de execução do concurso 

De acordo com a Tabela 4, a grande maioria 
dos professores concorda com o calendário de 
execução previsto no regulamento do concurso. 
Contudo, 3 professores consideram que: “seja 
compatível com os momentos de avaliações, 
particularmente no seu final, particularmente, por 
exemplo, na previsão da entrega de prémios.”; 
“seja do mês de outubro até ao mês de maio, 
com um maior tempo para os alunos desen-
volverem o trabalho, por ex.: fevereiro a maio.”; 

e “1ª fase 01 novembro - 31 dezembro 2ª fase 1 
janeiro - 30 abril”.

Público-alvo com idades 
entre os 14 e 18

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Em relação ao concurso ser dirigido a alunos en-
tre os 14 e 18 anos, 32 dos professores inquiridos 
considera que o público-alvo definido no regula-
mento é ajustado e 4 não considera adequado. 
Os quatro professores que não consideraram o 
público-alvo ajustado sugeriram que o concurso 
seja dirigido a alunos a partir dos 13 anos; ou com 
idade entre os 14 e mais de 19 anos; ou entre os 
14 e os 20 anos. 

Categorias do Concurso 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

Todos os professores consideraram as categorias 
Notícias na Escola, Saber & Ciência, Jovens com 
talento e Faz a diferença são adequadas para o 
público-alvo. 

Enumere as dificuldades 
sentidas pelas equipas 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

De acordo com o Gráfico 9 – Dificuldades senti-
das na participação das equipas, 53% das equi-
pas sentiu dificuldades em cumprir o calendário 
definido pelo concurso, devido à realização de 
outras atividades escolares; 44% sentiu dificul-
dades técnicas na construção do site; e 42% dos 
professores sentiram que os alunos nãos e em-
penharam o suficiente na construção do site. 
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Gráfico 9 – Dificuldades sentidas pelos alunos

Vencedores do Concurso 

Respondias: 12; Ignoradas: 24 

Quando questionados sobre a participação no 
concurso, 12 dos 36 professores inquiridos foram 
vencedores do concurso. 

Gráfico 10 – Categoria em que as equipas foram vencedoras

Gráfico 11 - Classificação das equipas no concurso

Nos Gráficos 10 e 11, 4 professores foram vence-
dores, com as suas equipas, nas categorias Jo-
vens com Talento e outros 4 na categoria Faz a 
diferença. Na categoria Saber & Ciência, 3 pro-
fessores foram vencedores com as suas equi-
pas e 2 professores mais as suas equipas foram 
vencedores na categoria Notícias na Escola.
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Cumprimento dos objetivos do concurso 

Respondidas: 36; Ignoradas: 0

CONSIDERA QUE: SIM NÃO

Os alunos desenvolveram competências em literacia digital, devido à 
participação no concurso

94%
34

6%
2

A informação que os alunos receberam, sobre literacia para os media 
digitais e direitos do consumidor digital, foi útil e interessante

94%
34

6%
2

A grande maioria dos professores considerou que os alunos desenvolveram competências em literacia 
digital, devido à participação no concurso. Também, consideram que a informação que os alunos rece-
beram sobre literacia para os media, devido ao concurso, foi útil e interessante. Podemos concluir que os 
objetivos delineados no regulamento do concurso foram cumpridos, demonstrando o sucesso da iniciativa 
na comunidade educativa.



NOTA

CONCLUSIVA
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NOTA CONCLUSIVA 

Com a realização da 3ª edição do concurso Sitestar.pt, demos continuidade à criação de espaços digitais 
com conteúdos e ideias empreendedoras em português, por parte da comunidade educativa. O Concurso 
SiteStar.pt foi mais uma vez bem recebido e aclamado pelas escolas, que têm aderido e contemplado nos 
seus planos de atividades a participação nesta iniciativa.

Através da leitura da tabela 5, podemos concluir que: 

a. Na segunda edição do concurso registou-se um maior número de equipas inscritas, contudo o 
número de sites construídos foi inferior ao da terceira edição; 
b. Na terceira edição registou-se o menor número de desistências;
c. Na terceira edição registou-se, também, o maior número de propostas selecionadas para a atribuição 
dos vouchers e o maior número de sites construídos. 
d. Ao longo das três edições do concurso já estiveram envolvidos 1725 professores e alunos e foram 
construídos 167 sites com conteúdos originais e em português.

Resultados do Concurso SiteStar.pt

INSCRIÇÕES
N.º ALUNOS E 

PROFS 
ENVOLVIDOS

PARTICIPAÇÕES/ 
PROPOSTAS

DESISTÊNCIAS
EQUIPAS 

SELECIONADAS
SITES 

CONSTRUÍDOS

sitestar.pt 209 539 168 41 55 55

sitestar.pt 2 238 665 207 31 72 51

sitestar.pt 3 214 521 193 21 74 61

Tabela 6 – Resultados alcançados nas três edições do Concurso SiteStar.pt

O Concurso SiteStar.pt 3 distinguiu-se das edições anteriores, não só pela renomeação das três categorias 
existentes, tornando-as mais apelativas para o público-alvo, mas pela criação de uma nova categoria 
exclusiva para as escolas, as Notícias na Escola.

Também, a atribuição dos prémios foi estabelecida com novas regras. Assim, as menções honrosas foram 
substituídas pela classificação das melhores 3 equipas vencedoras para cada categoria, permitindo um 
maior interesse dos alunos na participação, uma vez que a possibilidade de se habilitarem a um prémio 
era maior.

Os alunos e professores das equipas vencedoras do primeiro lugar nas categorias Saber & Ciência, Faz a 
Diferença! e Jovens com Talento foram premiados com um Smartphone; os do segundo lugar receberam 
uma action cam e os do terceiro lugar umas colunas portáteis. É de salientar que a terceira edição do con-
curso sofreu algumas alterações no seu regulamento, nomeadamente: 4 categorias em vez de 3; uma 
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categoria que premeia as escolas através dos seus alunos (Notícias na Escola); um público-alvo determi-
nado com base na idade em substituição do nível de ensino; uma plataforma que permite a participação 
online; e prémios atribuídos por um sistema de classificação, em vez da atribuição de menções honrosas.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, as NETtalks percorreram o país de Norte a Sul. Foram 
realizadas 7 conferências, uma em cada área de atuação das 7 delegações, para 1 264 alunos (de 16 
escolas) conhecerem o concurso. Das escolas que participaram nas NETtalks, 5 escolas inscreveram-se no 
concurso, sendo a Escola Secundária D. Dinis premiada com o segundo lugar, na categoria Jovens com 
Talento.

De referir, também, que estas conferências foram muito bem recebidas pela comunidade escolar e comuni-
dade em geral, por permitirem a interação com os alunos e o reconhecimento das suas dificuldades, através 
da realização de NETtalks sobre temas do mundo digital. Foram, ainda, noticiadas na imprensa digital, nacio-
nal e regional, promovendo a informação, divulgação e debate sobre os direitos digitais dos jovens.

Na 1ª fase do concurso contámos com a inscrição de 214 equipas e com o envolvimento de 457 alunos e 
de 64 professores de escolas do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário/profissional. Para esta fase 
do concurso esperávamos alcançar a inscrição de 300 equipas e a submissão de 250 propostas de site, 
contudo, apenas 214 equipas se inscreveram e 193 submeteram as suas propostas de site.

Apesar de nesta fase termos tido 21 equipas que não formalizaram a sua adesão através do envio da 
proposta de site, este número foi bastante inferior quando comparado com o número de equipas que 
desistiram na mesma fase da primeira e segunda edição do concurso, respetivamente 41 e 31 equipas. 
Comparando, em termos percentuais, essa diferenciação é mais significativa: com 19,6% das equipas a 
desistirem na primeira edição, 13% na segunda edição e, apenas, 9,8% na terceira edição.

Das 193 propostas de site apresentadas, foram selecionadas a passar à fase seguinte 74 equipas a quem 
foram atribuídas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento dos sites. Apesar de estar prevista a 
seleção de 120 equipas, o júri deliberou que as restantes propostas não reuniam a qualidade necessária 
para passarem à fase seguinte. Tal facto deveu-se, essencialmente, à reformulação do público-alvo, que 
sendo mais velho, fez com que houvesse um aumento da exigência na avaliação dos trabalhos por parte 
dos jurados.

O sitio www.sitestar.pt, principal elo de ligação entre as escolas e o concurso, foi reforçado através da rede 
social Facebook do concurso, que conta com 424 seguidores. De referir, ainda, que a rede social Facebook 
do projeto DECOJovem (3 140 seguidores) foi um importante meio utilizado na divulgação de informação 
atualizada sobre a iniciativa diretamente junto da comunidade escolar.

Foram distribuídos, junto das escolas e entidades com capacidade de disseminação do concurso, 5 mil 
folhetos produzidos no âmbito do concurso.

Nas conferências NETtalks foram distribuídos folhetos e dada informação a 1264 alunos.

Com esta edição, realizámos um questionário online para os professores que participaram no concurso. 
Dos 64 professores participantes, 34 preencheram o questionário, referindo que a maior razão para a sua 
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participação no concurso é a oportunidade de estimular os alunos a criar de sites, enquanto editores e 
participantes ativos no desenvolvimento da Internet. A grande maioria dos inquiridos está muito satisfeito 
com a iniciativa, com o regulamento e categorias e espera repetir a sua participação no próximo ano letivo. 
Cerca de 94% dos professores, realçou a importância desta iniciativa na escola, pois permite que os alunos 
desenvolvam competências em literacia digital, devido à participação no concurso.

De referir a importante colaboração dos parceiros para o sucesso desta iniciativa. Foi bastante notório o 
empenho e dedicação dos parceiros na promoção e divulgação do concurso. Há que destacar o em-
penhamento da Direção Geral de Educação e da ANPRI, entidades parceiras privilegiadas que 
disseminaram o concurso junto de toda a comunidade educativa através da inserção em diversos mo-
mentos do concurso de notas informativas nos seus sites oficiais, redes sociais, newsletters e circulares.

De destacar a disponibilidade e empenho de toda a equipa técnica e de apoio do DNS.PT no sentido de 
auxiliar as equipas a ultrapassar algumas dificuldades, no registo algumas dificuldades apresentadas pelas 
equipas no registo dos seus domínios.

De modo geral, poderemos afirmar que esta foi mais uma edição do concurso Sitestar.pt que obteve uma 
grande aceitação por parte dos alunos e professores. Embora não tenham sido cumpridos todos os objeti-
vos numéricos, foram cumpridos e até ultrapassados os objetivos do concurso – desenvolver competências 
em literacia digital, enquanto editores e participantes ativos no desenvolvimento da Internet – sendo notória 
a importância desta iniciativa na comunidade escolar.
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www.decojovem.pt


