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O projeto

SMaRT-EU - Social Media Resilience Toolkit

Porquê?
◉ fornecer ferramentas, 

sugestões e recursos para 
ajudar os cidadãos a serem 
mais resilientes face à 
desinformação e às notícias 
falsas. 

Como?
◉ repositório de materiais 

relacionados com o envolvimento 
crítico com os meios de 
comunicação social, especialmente 
as redes sociais;

◉ atividades participativas;
◉ curso de b-learning;
◉ entre outros.

Para quem?
◉ jovens, idosos e educadores;
◉ projeto aberto aos 

contributos da comunidade.

http://smart-toolkit.eu

http://smart-toolkit.eu/


Fonte: https://www.gratispng.com/png-fwsc15/download.html

https://jamboard.google.com

O QUE É A PEGADA DIGITAL?

Participe no link abaixo:

https://www.gratispng.com/png-fwsc15/download.html
https://jamboard.google.com/


Fonte: istock photos



Pegada Digital (PD) é o rastro eletrónico que, consciente ou 
inconscientemente, deixamos cada vez que acedemos à internet ou a 
outros dispositivos electrónicos. É criada quando acedemos a serviços, 
publicamos ou fazemos comentários na internet.

Pegada Digital Fonte da fotografia:: Canva

Fonte: https://study.com/academy/lesson/digital-footprint-definition-facts.html



◉ Comentário Geral n.º25 (2021), do Comité dos Direitos da Criança, 
das Nações Unidas, sobre os direitos das crianças em relação ao 
contexto digital

◉ Fevereiro 2021

◉ Direito à Internet
◉ Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2021/02/04/childrens-rights-apply-in-the-digital-world/
https://dre.pt/application/conteudo/163442504?fbclid=IwAR35aw9VrS9xupN70WxHg_bMdZBLjxp_FsWDjtuO4ww8sV_g-1Woce9tF2I


Andreia Martins
CoolPolitics e Democracia do 

Bem Comum



Cidadania Digital
"qualidade dos hábitos, ações e padrões 

de consumo que têm impacto na 
ecologia dos conteúdos digitais e nas 

comunidades”

Fonte: youtube.com

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=2hfwgh7ipb8



Porque é que é tão importante?

◉ Interação nas redes

◉ Livre opinião

◉ Responsabilidade

PARTICIPAÇÃO

Fonte: https://www.scientificworldinfo.com/2020/03/what-is-digital-citizenship-in-education.html

https://www.scientificworldinfo.com/2020/03/what-is-digital-citizenship-in-education.html


RESPEITO E
RESPONSABILIDADE

Porque é que é tão importante?

◉ Civismo na rede

◉ livre opinião         desrespeito



PREVENÇÃO DE 
CYBERBULLYING

Porque é que é tão importante?

◉ Difamação online

◉ Roubo de Identidade

◉ Criação de páginas falsas

◉ etc



Visitar websites 

Publicar fotografias nas Redes Sociais

Usar contas em redes sociais Comprar online Ceder a nossa localização geográfica

Publicar num bloguePartilhar informação social

Enviar emails Postar nas redes sociais
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Algumas das formas pelas quais criamos a nossa pegada digital sem nos darmos conta.



Quais são os aspetos 
mais negativos? 

Fonte: https://www.goguardian.com/safety/digital-citizenship-week-why-your-digital-footprint-matters/



Alguns dos aspetos negativos da pegada digital... 

◉ ”Os hackers tentam 
usar as pegadas 
digitais das pessoas 
para roubar as suas 
identidades, aceder 
às suas contas 
bancárias, ou 
invadir as suas 
outras contas online 
para efeitos 
nefastos.” 

◉ ”A pegada digital de 
um estudante 
também pode 
deixá-lo 
potencialmente 
vulnerável a 
ataques de 
engenharia social, 
assédio, 
chantagem, ou 
cyberbullying.”

◉ ”Os anunciantes 
utilizam a pegada 
digital para 
apresentar anúncios 
direcionados.”

Fonte: https://www.goguardian.com/safety/digital-citizenship-week-why-your-digital-footprint-
matters/



• Tocar na posição social das pessoas
• Intenção: recolher dados pessoais 

• Exemplo de phishing: um esquema através do qual um 
utilizador da internet é enganado (através de uma 
mensagem de correio electrónico enganosa) para 
revelar informações pessoais ou confidenciais que o 
burlão pode utilizar ilicitamente (Merriam - Webster 
dictionary)

• Intenção: recolher dados pessoais 

• Pedem que introduza as 
suas informações para 
reclamar os seus ganhos, 
tais como informações 
bancárias

Fonte: https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/social-media-scams/

Alguns exemplos...



Privacidade 
É impossível ter privacidade completa na internet, mas 
sendo responsável, e com um esforço, pode contribuir 

para manter a sua privacidade.

Como?

Fonte da fotografia: Canva



A palavra-passe deve ser secreta. 1.

Limpe o seu histórico de pesquisa, 
especialmente se o computador for partilhado 
com pessoas desconhecidas. 

4. 

Tenha cuidado com as ”cookies” e autorize 
apenas para as páginas que visitar.3. 

Não tem de responder a todas as 
perguntas feitas ao criar contas de 
utilizador, por exemplo, e-mails. 

2. 

Fonte da fotografia: Canva

Fonte: https://djecamedija.org/wp-content/uploads/2018/05/sigurnost-djece-na-
internetu-2018-v2.pdf, page 7

https://djecamedija.org/wp-content/uploads/2018/05/sigurnost-djece-na-internetu-2018-v2.pdf


Pense, e só depois publique. As fotos e palavras que 
publica podem mais tarde tornar-se propriedade de 
outra pessoa.

Para terminar a sessão dos seus perfis online após a 
utilização, basta um clique do rato. 

Visite websites em que confia e utilize um antivírus que 
reconhece páginas inseguras. 

5. 

8. 

7. 

6. 

Fonte da fotografia: Canva

Fonte: https://djecamedija.org/wp-content/uploads/2018/05/sigurnost-
djece-na-internetu-2018-v2.pdf, page 7

Tenha cuidado ao que dá o seu consentimento e leia as 
letras minúsculas, elas são normalmente usadas para 
escrever sobre coisas muito importantes.

https://djecamedija.org/wp-content/uploads/2018/05/sigurnost-djece-na-internetu-2018-v2.pdf


RGPD

Redes sociais

Direito da internet

Informação sobre os seus 
direitos e lei da Internet

Regulamento 
da UE sobre 
ePrivacidade

https://www.portaldodpo
.pt/rgpd/

https://www.consumidor.gov.pt/pagin
a-de-entrada/guia-infornativo-sobre-
regras-e-boas-praticas-na-
comunicacao-comercial-no-meio-
digital.aspx

https://www.internetsegura.pt/recurs
os/all/all

https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/digit
al-privacy



Atividade

Duração: 
15-20 minutos

Título:
Desenhe/ Verifique a sua pegada digital

Descrição:
Em grupos pequenos, escreva o seu nome no Google e pesquise os resultados que surgem. 
Encontrou algo que não esperava? Escreva o quê.

Recursos:
Tablet/ computador/ portátil/ telemóvel, caneta, folha A4.

Fonte da fotografia: Pixabay



Que pegadas encontraram?



Obrigad@ pela sua atenção!


