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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/


Novo Contexto

Mais do que nunca na história, temos mais possibilidades de comunicar e 
participar nas nossas sociedades!

Todos temos testemunhado a descontextualização como um novo fenómeno.

A CIDADANIA DIGITAL empodera-nos para participar na esfera pública e política, 
desconstruir mensagens, avaliar e (re)agir.



Direito à Internet

◉ 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

◉ 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


Temos todos acesso ao 
mundo digital?



Cidadania Digital

Fonte: commonsensemedia.org

Fonte: https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/the-definition-of-digital-citzenship/

A cidadania digital é um 
conceito que surgiu no discurso 
político e na literatura 
académica para denotar as 
normas de comportamento 
apropriado e responsável no 
que diz respeito à utilização da 
tecnologia (Ribble et al., 2004). 



Novo Contexto

“Uma pessoa que domina as competências da cultura democrática, de modo a ser
capaz de se envolver de forma competente e positiva com as tecnologias digitais
em evolução/mais atuais;

• participar ativa, contínua e responsavelmente em atividades sociais e cívicas;
• estar envolvido num processo de aprendizagem ao longo da vida (em contextos

formais, informais e não formais)
• estar empenhado na defesa contínua dos direitos humanos e da dignidade”.

Fonte:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168098de08

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168098de08
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COMPETÊNCIA

Valores
- Valorizar a dignidade humana e os direitos 
humanos
- Valorizar a diversidade cultural
- Valorizar a democracia, justiça, equidade, 
igualdade e o Estado de direito

Atitudes
- Abertura à alteridade cultural e a outras 
crenças, visões do mundo e práticas
- Respeito
- Civismo
- Responsabilidade
- Auto-eficácia
- Tolerância à ambiguidade

Competências
- Competências de aprendizagem autónoma
- Competências analíticas e de pensamento 
crítico
- Competências de escuta e observação
- Empatia
- Flexibilidade e adaptabilidade
- Competências linguísticas, comunicativas e 
plurilinguísticas
- Competências colaborativas
- Competências de resolução de conflitos

Conhecimento e entendimento crítico
- Conhecimento e entendimento crítico de si 
mesmo
- Conhecimento e entendimento crítico de 
linguagem e comunicação
- Conhecimento e entendimento crítico do 
mundo: política, lei/direito, direitos humanos, 
cultura, culturas, religiões, história, media, 
economias, ambiente, sustentabilidade

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/a-conceptual-model


Reconhecer a 
desinformação é também
uma competência de um 

cidadão digital?



Reconhecer a Desinformação
Avaliar a fonte: Verificar onde 
está publicado a notícia, 
procurar mais informação sobre 
o site e a sua missão.

Ler para além do título: O 
clickbait é uma das formas de 
captar a atenção dos leitores. 
Mas qual é a história completa?

Verificar o autor: Fazer uma 
pesquisa sobre o autor o texto. É 
verdadeiro? É confiável?

Encontrar as fontes: Verificar se o 
texto utiliza fontes credíveis. 
Carregar nos links que aparecem e 
considerar se a informação dada 
suporta a notícia.

Verificar a data: Republicar notícias 
antigas não significa que são 
relevantes para o contexto atual.

Confirmar se é uma “piada: As 
notícias falsas por vezes baseiam-se 
em sites de humor. Investigar o site 
e o autor para ter a certeza.

Consultar alguém: Confirmar se não 
se trata de uma manipulação 
emocional.

Ter em conta as emoções: 
Perguntar a alguém que pode 
ajudar neste campo ou consultar 
sites de fact-checking (verificação 
de factos).

Fonte - https://www.ifla.org/node/11175 (Federação Internacional de Associações e 
Instituições Bibliotecárias)

https://www.ifla.org/node/11175


Participação Significativa

“Quando as pessoas são expostas às 
novas tecnologias pela primeira vez, a
educação para os media e a literacia 
mediática são as respostas na linha da 
frente para assegurar uma 
participação significativa.” 

(Hoechsmann, Ponytz 2012: 201)

Fonte: Shutterstock.com



O que é Participação Significativa?

• Devemos comentar cada post que vemos nas redes 
sociais?

• Alguma vez escreveu um post e depois decidiu 
apagá-lo?

• Como é que a sua atividade online motivou outros a 
participar na sociedade?

• Tem a sensação de que nas redes sociais estamos 
rodeados de pessoas que pensam da mesma forma 
que nós?

Fonte: Shutterstock.com



Andreia Martins
CoolPolitcs e Democracia do 

Bem Comum



O que podemos fazer 
PARA MELHORAR?

5 minutos para pensar!
https://jamboard.google.com

https://jamboard.google.com/d/1AtLO3QV7p-D2mfklpP5SHf0dim0Ru0a7a2JLxBnBRvs/viewer?f=4


Partilhas?



Engajamento/ 
Envolvimento cívico

“O envolvimento/engajamento cívico 
descreve como um cidadão ativo 
participa na vida de uma comunidade 
a fim de melhorar as condições para 
os outros ou ajudar a moldar o futuro 
da comunidade.” 

(Adler & Goggin, 2005: 241)

Fonte: Shutterstock.com



Ativismo 

Greta Thunberg, Ativista suecaMalala Yousafzai,  Ativista 
paquistanesa

Fonte: https://cicant.ulusofona.pt/wp-
content/uploads/sites/32/2020/11/DiCiEduca_v05_web.pdf

https://cicant.ulusofona.pt/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/DiCiEduca_v05_web.pdf


Ativismo 

“Tribunal dos Direitos Humanos dá “luz verde” a processo de 
jovens portugueses contra 33 países

Em Setembro, seis jovens portugueses processaram 33 países 
pela falta de acções concretas para reduzirem as emissões de 

gases com efeitos de estufa. Agora, o Tribunal dos Direitos 
Humanos exigiu que os estados, incluindo Portugal, respondam 

à reclamação preparada pela Global Legal Action Network.”

Fontes: 
https://www.publico.pt/2020/11/30/p3/noticia/tribunal-direitos-humanos-luz-verde-processo-

jovens-portugueses-33-paises-1941171 https://cicant.ulusofona.pt/wp-
content/uploads/sites/32/2020/11/DiCiEduca_v05_web.pdf

https://www.publico.pt/2020/11/30/p3/noticia/tribunal-direitos-humanos-luz-verde-processo-jovens-portugueses-33-paises-1941171
https://cicant.ulusofona.pt/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/DiCiEduca_v05_web.pdf


Fonte: https://salvarafabricaconfianca.org



Engajamento/ Envolvimento cívico 
nas Redes Sociais

Lembram-se de outros exemplos?
Fonte: Shutterstock.com







Atividade

Duração: 
10 minutos

Título:
Auto-avaliação e postagens proativas nas redes sociais

Descrição:
Reflita sobre os posts que publicou numa das suas redes sociais. Costuma comentar as mensagens com atitudes de 
concorda/discorda? Como é que isto pode incrementar a diversidade na nossa sociedade? Com que frequência 
encontra mensagens que estimulam a sua atividade/ação/participação cívica? Como poderiam os seus posts ajudar 
outros a envolverem-se e a agirem? Quão difícil é reconhecer a desinformação nas redes sociais?

Depois desta auto-avaliação inicial tente escrever um post com o objetivo de motivar os seus amigos/seguidores a agir, 
reagir e iniciar qualquer tipo de atividade/ação para MELHORAR a participação na nossa sociedade!

Bom trabalho! ☺



Obrigad@ pela sua atenção!


