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WORKSHOP NET_TELLING 

Laboratório de empatias
O Centro Internet Segura, em colaboração 
com o Instituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ), desenvolveu o Net_Tel-
ling, um novo recurso que utiliza a técnica 
de storytelling sobre a atual cultura virtual 
juvenil, focado no relacionamento dos 
jovens com a Internet. Esta ofi cina requer 
o «trabalho e a divulgação de experiências 
reais e concretas que envolvam testemu-
nhos de jovens na primeira pessoa.»

O que é o Net-Telling? 
É um atelier de «contadores de 
estórias», que utiliza as técnicas de 
storytelling para criar momentos de 
aproximação e empatia real e explorar 
cidadanias ativas e literacias digitais, 
através de uma maior conscienciali-
zação das possibilidades de conexões 
digitais em ambientes confi áveis.  

O que é o storytelling?
Consiste numa técnica habitualmente 
muito utilizada por atores, para contar 
estórias e permitir a partilha e a divul-
gação de experiências reais e concretas. 

Alguns dados importantes sobre a 
realização deste workshop que importa 
saberes: 
›  Quem são os facilitadores: Fátima 

Freitas & Pedro Górgia 
›  A quem se destina: 15 jovens universi-

tários (entre os 18 e os 30 anos) 
›  Qual é o número e a duração das 

sessões: 5 sessões com a duração de 
2,5 horas 

›  Qual é a periodicidade: semanal 
›  Quando se realiza: maio e junho de 

2019
›  Qual é o horário das sessões: entre as 

18h e as 21h
›  Onde é que vai realizar: auditório 

da sede do IPDJ,  na R. Rodrigo da 
Fonseca, 55. 1250-096 Lisboa.

Como é que te podes inscrever? 
As inscrições estão abertas 
até ao dia 22 de abril, através 
do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/zormY5lHq9tHZ6n73, 
onde também poderás encontrar o 
programa do workshop. 

Qual é o processo de seleção dos 
participantes? 
O processo de seleção irá apreciar a tua 
experiência na área do digital, o gosto 

pela representação e pela criatividade, 
expressas no formulário de inscrição. 
A seleção fi cará a cargo do Centro 
Internet Segura, em colaboração com 
os autores do workshop: Fátima Freitas 
& Pedro Górgia. Os participantes sele-
cionados serão contatados pelo Centro 
Internet Segura no dia 2 de maio. 
No fi nal do workshop, os participantes 
farão uma apresentação pública e a 

gravação audiovisual do resultado das 
histórias trabalhadas no atelier. 
Este workshop é gratuito e, no fi nal, tens 
direito a um certifi cado de participação. 
Acreditamos que esta iniciativa poderá 
proporcionar-te um contato direto com 
as temáticas do relacionamento online 
na primeira pessoa e explorar de forma 
consciente e responsável o mundo 
digital. Envolve-te neste desafi o!

Pedro Górgia 
Ator 

Inicia o seu trabalho em 1991 com o 
Grupo de Teatro de Carnide. Em 1993, 
começa uma carreira virada para o 
teatro infantil, tendo trabalhado nessa 
altura com o Teatro de Animação “Os 
Papa Léguas”. Desde 1995 trabalha em 
televisão e cinema, tendo já participado 
em mais de três dezenas de projetos, 
entre novelas e séries para televisão, em 
curtas e longas metragens de cinema. 
É um interessado por storytelling e pela 
arte dos contadores de estórias desde 
sempre. Neste momento dinamiza em 
Lisboa o Selfi etelling, um atelier com 
apresentações ao público e faz parte da 
equipa do “Conta-me Tudo”, um evento 
mensal de storytelling com podcast e 
programa no Canal Q. 

Fátima Freitas 
Socióloga, formadora e escritora

Tem trabalhado no desenvolvimento 
das competências narrativas junto 
de comunidades diversas explorando 
diferentes literacias culturais e so-
ciais. Desde 2015, em conjunto com 
o ator Pedro Górgia, é corresponsável 
pela formação centrada na técnica 
de storytelling, aplicada a histórias 
pessoais e verídicas. Acredita, teima 
em acreditar, que saber comunicar 
é um valor – para quem dá e para 
quem recebe.

NET_TELLING

https://goo.gl/forms/zormY5lHq9tHZ6n73

