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Pedro, como é que começou o teu 
percurso de apresentador?
Começou por acaso na Escola Superior 
de Comunicação onde tirei Publicidade 
e Marketing. Estava a formar-se um 
grupo de teatro e eu tinha o sonho 
de experimentar. Inscrevi-me e foi das 
melhores experiências que tive. A partir 
dai foi uma bola de neve, estar no sítio 
certo à hora certa!

O concurso The Big Picture baseia-se 
no modelo interativo de participação 
onde os espetadores em casa podem 
também participar através do download 
de uma app gratuita. Como vês o futuro 
deste tipo de interação?
É um concurso de segunda geração que 
possibilita às pessoas em casa não só 
verem mas também jogarem. São parte 
integrante do concurso e sentem que 
podem ganhar dinheiro sem saírem do 
sofá! Temos cerca de 20 mil pessoas a 
jogar na app. Agora ainda não sabemos 
até onde é que a tecnologia nos vai 
permitir chegar. 

De que forma é que a TV 
pode contribuir para alterar os 
comportamentos de risco que os 
utilizadores têm online?
A TV sempre foi uma grande 
influenciadora de comportamentos e eu 
gostava que caminhasse para um tipo 
de programação que eduque, divertindo. 
Infelizmente há muitos programas 
que não fazem nem uma coisa nem 
outra. Agora, parte das direções dos 
programas tentar mudar esse caminho. 
Nós, apresentadores e profissionais 
de TV, temos noção de que o nosso 
comportamento e o nosso exemplo 
influenciam quem está do outro lado a 
ver. 

Enquanto figura pública, tens algum 
cuidado especial com aquilo que 
partilhas na internet e nas redes sociais?
Sim, por exemplo, só coloco fotos das 
férias depois de regressar. Tento não 
colocar fotos dos meus filhos. No outro 
dia coloquei uma foto de um deles 
e ele refilou logo comigo! Começo a 
aperceber-me do impacto que pode ter 
na vida deles. Tento não divulgar a minha 
vida pessoal e focar as redes sociais na 
minha vida profissional.

Quais são as principais preocupações 
que tens sobre segurança online?
Tinha algum receio e desconfiança em 
fazer compras online. Tento sempre 
perceber os sites referenciados e 
seguros. Não abro mails de pessoas 
que não conheço ou com extensões de 
ficheiro suspeitas. E até agora nunca 
tive nenhum problema!

Participaste recente no Seminário do 
Dia da Internet Mais Segura organizado 
pelo CIS, assim como participas em 
vários eventos de solidariedade, como 
encaras este tipo de colaboração?
Na vertente solidária, acho que temos 
de dar o exemplo e tentar influenciar 
comportamentos para que estes sejam 
mais positivos. Estou muito ligado ao 
desporto e acabo por apoiar eventos 
que tenham alguma corrida associada. 
Agora vou participar na Corrida Wings 
for Life World Run 2016 – Porto. Vamos 
correr por aqueles que não podem. O 
valor de todas as inscrições reverte para 
a pesquisa da cura da lesão na espinal-
medula.

No seminário dinamizaste o painel 
“A vida para além do like!” e, a este 
propósito, que mensagem gostarias de 
deixar aos leitores da Fórum?
Que não devemos centrar as nossas 
vidas nas redes sociais e perder 
o contacto humano com o outro. 
Acontece estarmos entre amigos 
e esquecemo-nos de desfrutar a 
companhia deles por estarmos 
agarrados aos smartphones. Não 
meçam a riqueza das suas vidas pelos 
likes que têm nas páginas ou fotos. Eu 
cresci num ambiente sem redes sociais. 
É algo recente na minha vida. Os meus 
filhos já são “agarradíssimos” aos 
smartphones/tablets e nós, enquanto 
pais e educadores, temos a missão de 
os tirar cada vez mais de casa, deixarem 
a tecnologia dentro de portas e leva-los 
para a rua para jogar à bola, correr e 
brincar. Que vivam mais a vida!

O Centro Internet Segura (CIS) esteve à conversa com Pedro Fernandes. Apresentador, humorista 
e guionista, o Pedro é o reconhecido apresentador das quintas-feiras do 5 Para a Meia-Noite e do 
concurso televisivo The Big Picture. 

Pedro, o grande

“A TV sempre 
foi uma grande 
influenciadora de 
comportamentos 
e eu gostava que 
caminhasse para um 
tipo de programação 
que eduque, 
divertindo.”
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