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Crianças
(até aos 12)

Jovens
(entre os 13 e os 18)

Adultos
(a partir dos 18)



Olá!
Eu sou a INÊS, a mascote do Centro Internet Segura(CIS)!
Podes encontrar-me na série de animação “Histórias do Lucas”, 
produzida pela Go-To e transmitida na Zig-Zag.

Vou levar-te a conhecer este projeto e falar contigo sobre alguns 
temas importantes sobre a tua segurança e bem-estar na Internet!





Queremos ajudar as pessoas a estarem mais seguras na 
Internet e a saberem utilizar esta ferramenta de forma mais 
responsável e consciente.

Para isso promovemos a aprendizagem e a procura de 
informação.

Além disso, estamos atentos aos conteúdos ilegais que circulam 
na Internet e cooperamos para a sua remoção rápida!



As nossas 
equipas de 

sensibilização

A nossa linha 
de informação

A nossa linha 
de denúncia

http://www.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura
https://linhaalerta.internetsegura.pt/


Para conseguirmos chegar a mais pessoas e mais longe, o CIS trabalha 
em cooperação com mais de 30 Centros em toda a Europa, que juntos, 
formam a Rede Insafe e Inhope!

Esta rede tem um banco de recursos, desde imagens, vídeos e 
atividades de grande qualidade, que podem ser utilizados e adaptados 
para a nossa língua! Visita-o em www.betterinternetforkids.eu.

http://www.betterinternetforkids.eu/
http://betterinternetforkids.eu/


O dia da Internet mais Segura celebra-se todas as segundas 
terças-feiras do mês de fevereiro. Por isso, este ano, celebramos 
no dia 6 de fevereiro.

Esta celebração surgiu pela primeira vez em 2004 e hoje em dia, 
já envolve mais de 130 países.

Neste dia, alertamos todas as pessoas para várias questões 
relativas a uma utilização mais segura e informada da Internet.

https://www.saferinternetday.org/


1.
Passwords
(palavras-passe,

ou palavras-chave)
Aprende a criar 

e a guardar uma!



O Lucas e o pai aprendem dicas para 
construir uma password mais segura.

https://www.youtube.com/watch?v=XmxaMmLjrp4


As passwords são como as escovas de dentes:

1) Não se partilham com ninguém

2) Devem estar bem guardadas/protegidas

3) Trocar de 3 em 3 meses



A password deve ter:

- Mínimo de 8 caracteres
-LeTraS MaiúSCulas e mInúscULas
-Núm3r05
-$!mb@los
-Es pa ço s



A password não deve ter:

-Nomes
(de utilizador, próprios, familiares, amigos, animal de 
estimação, lugares importantes)

- Datas importantes

- Nomes e palavras completas



1) A Password é pessoal e intransmissível

2) Não te podes esquecer dela!

3) Não deves deixar escrita em papéis ou mensagens

4) Se o fizeres, guarda a password num local seguro mas 
não registes de onde é a password – assim pode ser só 
uma palavra esquisita que alguém escreveu.





2.
Regras de Segurança

Vamos rever as regras básicas!



O que é?
É uma janela do navegador que não regista informações, como 
nomes de utilizador e passwords.

Quando uso?
Quando estamos a utilizar um computador de outra pessoa ou 
de um espaço público.



CTRL + SHIFT + N CTRL + SHIFT + P CTRL + SHIFT + P CTRL + SHIFT + N





Não partilhar dados pessoais

Não aceitar pedidos de amizade de desconhecidos

Ter um perfil privado

Não identificar ninguém numa fotografia sem autorização

Optar por redes WiFi protegidas quando estás a aceder ou transmitir 
informação pessoal

Pensar antes de publicar: O que publicamos é o nosso reflexo!



Nomes
Datas
Moradas
Familiares
Amigos
Locais frequentados
Zona de residência,…



Há um jogo novo na Internet que podes jogar,
só tens de responder a umas perguntas…





3.
Cyberbullying
Aprende a denunciar o
Discurso de Ódio Online



“Dizer mal, é como atirar uma 
bola contra alguém, magoa!”

https://www.youtube.com/watch?v=3-HwMKbzNVE


Alguém está a escrever comentários a provocar o Vasco e os amigos.
Aprende o que fazer!

https://www.youtube.com/watch?v=PKZ3gAXRlKg


4.
Jogos Online

Jogos são divertidos, só tens de 
fazer escolhas conscientes!



O Lucas acha que o Vasco está viciado num jogo!
Mas a INES vai ajudá-lo.



Há jogos que não 
são bons para a 
tua idade



Precisas de ter o 
computador protegido 
quando instalas um 
jogo. Pede ajuda a um 
adulto!



Não é boa ideia gastares 
dinheiro real num jogo.

Acima de tudo, não faças 
compras nos jogos sem 
estares acompanhado 
por um adulto.



Dúvidas?



Olá!
Somos a Joana e o João!
Somos personagens fictícias, que surgiram em 2016 com o 
lançamento da websérie “Net com Consciência”, produzida pelo 
Centro Internet Segura(CIS)!

Vamos falar-te sobre o projeto e de temas importantes para a tua 
segurança e bem-estar online!



Projeto Nacional 

Fundado em 2007

Consórcio de entidades 

públicas e privadas

Cofinanciado pela 

Comissão Europeia



Desenvolver uma cultura de uso 
consciente da Internet, capacitando 
os cidadãos para a tomada de 
decisões informadas e contribuir 
para o combate às condutas e aos 
conteúdos ilegais, disponíveis online.



As nossas 
equipas de 

sensibilização

A nossa linha 
de informação

A nossa linha 
de denúncia

http://www.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura
https://linhaalerta.internetsegura.pt/


A Insafe e Inhope são redes Europeias com mais de 30 Centros 
Nacionais em toda Europa

Estas redes coordenam e atuam como pontos de contacto entre cada 
Centro Nacional

A rede Insafe conta com um repositório Europeu de conteúdos de 
elevada qualidade para a promoção do uso seguro da Internet. 

Visite em www.betterinternetforkids.eu

http://www.betterinternetforkids.eu/
http://betterinternetforkids.eu/


Com origem no projeto EU SafeBorders, o Dia da 
Internet mais Segura é uma iniciativa desenvolvida 

em toda a Europa desde 2004.

A iniciativa tem como objetivo alertar os 
utilizadores para diferentes temáticas emergentes 

ligadas decorrentes do uso seguro da Internet.

https://www.saferinternetday.org/


1.
Fake News

Só porque alguém escreveu algo, 
não o torna verdade…



Ninguém disse isso. 
Vês? Isso é uma pergunta que induz para uma falsa informação.

Hoje em dia a grande maioria dos utilizadores da Internet consome 
muita informação através das Redes Sociais, que tanto podem provir de 
uma fonte fidedigna e de referência, como de um utilizador mal 
informado ou mal intencionado.

Esta situação é de tal forma óbvia, que existem entidades e grupos que 
se dedicam a apurar a veracidade de publicações e afirmações ditas em 
espaço público. Estes grupos são conhecidos por “Fact Checkers”.



Nesta lição Ted-Talk, Noah Tavlin, 
explica o fenómeno das Fake News.

https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg




Confirma se o endereço URL provém de fonte fidedigna.

Quem está a partilhar esta notícia? É abordada por media de referência?

Consulta as fontes de informação do artigo e pesquisa mais sobre o tema.

Parece-te bom de mais para ser verdade? Então, provavelmente, é.

Observa bem as fotografias e procura eventuais foto manipulações.



2.
Pegada Digital

Sabes que aquilo que publicas 
pode ser usado contra ti?



Eu estava a partilhar novidades com os meus followers quando…

https://youtu.be/MNP_aEbn0gQ


Parece que se não meter o meu perfil privado,
corro o risco de não conseguir emprego…

https://www.youtube.com/watch?v=POM3W-72Wns


Mas não penses só na pegada digital como um rasto negativo que pode 
condicionar a tua procura de emprego pela negativa!

Se tiveres uma forte presença online e souberes como produzir 
conteúdos interessantes e criativos, isso irá chamar a atenção não só de 
seguidores como entidades que queiram patrocinar o que estás a fazer, 
ou até potenciais empregadores.

Pesquisa mais sobre como desenvolveres conteúdos positivos em 
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/.



3.
Dependências online

“Vem jantar!”
“Já vou!”

“Só mais um bocadinho!”



“Problemas, nós?!”
“Nada disso!”

https://www.youtube.com/watch?v=LjelWvbi2wI




Sim, jogar não é mau, desde que de forma equilibrada.
São uma forma de comunicar e competir e podem agir 
como um validador de competências.

Existem vários jogos que treinam várias competências e 
promovem o crescimento cognitivo.

Para além de entretenimento, os jogos podem ainda 
servir como um refúgio para suportar momentos de 
stress.



Hoje em dia, os jogos online têm riscos semelhantes às redes 
sociais, visto que promovem o contacto com pessoas 
desconhecidas.

Alguns jogos podem oferecer conteúdos inadequados ou 
pouco pedagógicos para um jovem.

Além de poderem existir custos económicos associados a 
um jogo, se não existir um equilíbrio, um jogo pode promover 
sintomas de adição.



Um disparate. Calúnias.  Eu não sou dependente do 
Snap, do Twitter, do Insta, do Face, do…

https://www.youtube.com/watch?v=poiUpkmVDTg


4.
Relacionamentos 

Online

“Deseja aceitar a amizade deste 
desconhecido?”



Stripper! Estava a brincar! Eu já sei … o que fizer online,
pode ter impacto na minha reputação!

https://www.youtube.com/watch?v=fHzMLSY1SQQ


Podem existir várias razões para alguém o fazer…
Pressão de Pares

“Não sejas cortes!”
Provas de amor

“Se amas, porque 
não confias?”

Impulso/Adrenalina
“Viver o momento…”



O problema é que se partilhas uma foto, perdes o 
controlo sobre ela…

Sobre-exposição

Vergonha, 
isolamento, …



E ela pensava que só o namorado é que ia ver…

https://www.youtube.com/watch?v=xKbpUpk9S0I


Em redes sociais ela deve denunciar imediatamente o conteúdo 
publicado e pedir aos amigos/familiares para fazer o mesmo.

Casos deste tipo (Revenge Porn) ou de extorsão sexual, podem ser 
removidos das pesquisas do Google – Direito ao esquecimento.

É importante criar conteúdos positivos que “enterrem” resultados de 
pesquisas indesejáveis. Para saber mais, contacta a Linha Internet 
Segura!



Ajuda-a a não se sentir culpada. Tudo o que ela fez foi confiar em 
alguém que traiu a sua confiança.

Pede para que um adulto responsável intervenha, é preciso identificar 
possíveis agressores, principalmente se houver menores envolvidos.

Faças o que fizeres, pede à tua amiga para não eliminar provas, para se 
proceder a uma queixa. Não tentes contactar o agressor em caso 
algum e ajuda a tua amiga a encontrar aconselhamento profissional.



Dúvidas?



Olá!
Se ainda não nos conhece é porque tem de ver a websérie “Cenas na 
Net”, produzida pela Fundação Portugal Telecom, no âmbito do 
Projeto Centro Internet Segura(CIS)!

Vamos falar sobre este projeto e de temas importantes para a 
segurança e bem-estar online, sua e da sua família!



Projeto Nacional 

Fundado em 2007

Consórcio de entidades 

públicas e privadas

Cofinanciado pela 

Comissão Europeia



Desenvolver uma cultura de uso 
consciente da Internet, capacitando 
os cidadãos para a tomada de 
decisões informadas e contribuir 
para o combate às condutas e aos 
conteúdos ilegais, disponíveis online.



As nossas 
equipas de 

sensibilização

A nossa linha 
de informação

A nossa linha 
de denúncia

http://www.internetsegura.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura
https://linhaalerta.internetsegura.pt/


A Insafe e Inhope são redes Europeias com mais de 30 Centros 
Nacionais em toda Europa

Estas redes coordenam e atuam como pontos de contacto entre cada 
Centro Nacional

A rede Insafe conta com um repositório Europeu de conteúdos de 
elevada qualidade para a promoção do uso seguro da Internet. 

Visite em www.betterinternetforkids.eu

http://www.betterinternetforkids.eu/
http://betterinternetforkids.eu/


Com origem no projeto EU SafeBorders, o Dia da 
Internet mais Segura é uma iniciativa desenvolvida 

em toda a Europa desde 2004.

A iniciativa tem como objetivo alertar os 
utilizadores para diferentes temáticas emergentes 

ligadas decorrentes do uso seguro da Internet.

https://www.saferinternetday.org/


1.
Redes Sociais

Facebook? Oh filho, eu já tenho 
Snap, Insta, Twitter, Youtube, 

Tumblr, Whatsapp, Spotify, 
queres o quê…?



O avô aceitou a amizade de um
velho amigo do batalhão.

https://www.youtube.com/watch?v=_Aaqakrnpgw


Redes
Sociais

Micro
Blogging

Apps c/
Integração

Social

Mensagens
Instantâneas

Transmissão
de Vídeo

Aplicações de
encontros

Conheça todas estas apps:
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews



As redes sociais são ótimas formas para partilhar e conhecer 
novas pessoas ou até saber mais sobre os seus amigos e 
promover a sua imagem.

Mas claro que existem riscos, se não for cuidadoso. Pode estar a 
contribuir para a sua sobreexposição, permitindo que 
desconhecidos acompanhem o seu dia-a-dia, sem saber quem 
são. 



Se, por exemplo, quando tirar uma fotografia, o seu smartphone estiver com o 
GPS ligado, ele irá adicionar informação da localização onde está. Essa 
informação, pode ser transferida ao publicar uma fotografia no Facebook, ou 
outra rede.

Alguém que acompanhe o seu 
perfil pode ficar a conhecer os 
seus hábitos, nomeadamente os 
seus percursos e horários 
habituais. Isto é especialmente 
grave quando falamos de 
menores.





“Também há aquele pokecoiso… as pessoas marcam encontros para irem 
caçar juntas. É tipo “caça aos gambuzinos”. 

Às vezes, leio notícias de que alguém entrou numa propriedade privada 
ou se atirou para a linha do comboio, a caçar esta bicharada.
…Parece que se esquecem que andam na rua, é preciso atenção!

Mas pelo menos a criançada vai para a rua apanhar ar fresco e fazer 
exercício. 

O meu neto é que costuma jogar a isso. Já disse ao meu filho que ele podia 
ir caçar com ele. Mas pronto… não vai ele, vou eu. Agora já estou no nível 14 
e já tenho 3 ginásios ao pé da minha casa.”

Relato fictício, mas fica a dica







https://www.facebook.com/safety







O Centro Internet Segura tem uma 
linha para as pessoas incansáveis 

com questões sobre como 
configurar os seus vários perfis.

É um serviço gratuito, anónimo e 
confidencial.

Venha falar connosco!



2.
Internet das Coisas

Sabe o que partilham os 
brinquedos, quando estão ligados à 

Internet?



Computador/
Portátil

Box TV

Smart TV

Smartphone
Tablet

Dispositivos
Periféricos e de
Automatização

E há mais!





Quando um dispositivo se liga à Internet, pode ganhar 
várias funções adicionais: comunicar com outros 
utilizadores, interagir com outros aparelhos ligados à 
mesma rede, aceder a informação que está na Internet.

Isto também significa que este aparelho recolhe dados do 
utilizador e que, a partir do momento em que está ligado 
a uma rede, pode ser um ponto de ataque nessa rede.



Se um destes dispositivos for 
atacado (ou “hacked”), pode deixar 
de funcionar propriamente, ou até 
contaminar outros dispositivos na 
rede (computadores, consolas, 
dispositivos periféricos, entre 
outros…).

Na imagem os aparelhos, ligados à 
Internet, recusam-se a funcionar se 
não for pago um “resgate”. Esta é a 
lógica por detrás de ataques de 
“ransomware”. 



Uma reportagem do Primeiro Jornal (SIC),
com intervenção da Deco.

https://www.youtube.com/watch?v=x37e3c6KnDs


Tal como as “coisas” que podemos ligar à Internet, os brinquedos 
têm fracas medidas de segurança. Além disso a maioria tem termos 
e condições de privacidade pouco transparentes. Isso significa que 
não sabe em que extensão é que a criança não poderá estar a dar 
dados pessoais ao brinquedo, ou seja, à empresa que o desenvolveu.

Além deste tipo de brinquedos promover a normalização do 
conceito de vigilância numa criança está, sem ela perceber, a violar 
a sua privacidade.





Não seja tão radical como a Dona Laura. Se tem dúvidas 
relativamente a um dispositivo, fale connosco! 
Lembre-se que é importante acompanhar a utilização que os 
jovens fazem destes dispositivos!



3.
Regulamento Geral de

Proteção de Dados (RGPD)
A 25 de maio de 2018, 

a forma como os dados pessoais 
são tratados vai mudar…



Este regulamento europeu obriga a que as entidades informem os 
titulares dos dados sobre as bases legais para o tratamento, prazo de 
conservação e possibilidade de transferência dos seus dados a terceiros. 

Entre várias outras questões, o regulamento obriga a validação da forma 
como foi obtido o consentimento dos titulares para o tratamento dos 
seus dados. Caso os requisitos não sejam cumpridos, as entidades serão 
obrigadas a solicitar um novo consentimento.

Em situações de infração, podem ser aplicadas coimas até 20 milhões de 
euros ou 4% do volume de negócios anual da entidade que o infringiu.



O regulamento, obriga a aplicação de um controlo dos riscos associados às 
fragilidades no armazenamento e transferência de dados, ou a possíveis 
roubos de informação. 

As entidades terão de garantir medidas de segurança eficazes de forma a 
garantir a integridade e confidencialidade dos dados e prevenir a perda, 
alterações, divulgação e/ou acessos não autorizados aos dados.

Além disso, qualquer violação de segurança que coloque em risco os 
direitos dos titulares dos dados, tem de ser comunicada aos respetivos 
titulares e às autoridades de controlo, no prazo máximo de 72 horas.



Calma. Existem algumas questões levantadas com o tratamento 
realizado aos dados dos menores (neste caso, com menos de 16 anos).

O tratamento só é lícito se o consentimento for dado pelos titulares 
das responsabilidades parentais do menor.

No entanto, foi dada a liberdade aos Estados-Membro para legislarem 
uma idade inferior, até aos 13 anos, para os referidos efeitos.



Ninguém coloca isso em causa!
Mas vamos analisar o artigo 8, referente às condições aplicáveis ao 
consentimento de crianças em relação aos serviços da sociedade da informação:

1. Quando for aplicável o artigo 6.º, n.º 1, alínea a) - consentimento para o tratamento dos seus dados 
pessoais para uma ou mais finalidades específicas -, no que respeita à oferta direta de serviços da 
sociedade da informação às crianças, dos dados pessoais de crianças é lícito se elas tiverem pelo menos 16 
anos. Caso a criança tenha menos de 16 anos, o tratamento só é lícito se e na medida em que o 
consentimento seja dado ou autorizado pelos titulares das responsabilidades parentais da criança.
(…)

2. Nesses casos, o responsável pelo tratamento envida todos os esforços adequados para verificar que o 
consentimento foi dado ou autorizado pelo titular das responsabilidades parentais da criança, tendo em 
conta a tecnologia disponível.
(…)



Fonte: MiudosSegurosNa.Net

Salvo autorização 
parental explícita, os 
menores de 16 anos, 
não podem utilizar 

serviços como 
Facebook, Whatsapp, 

Youtube, Spotify, 
etc…



Para académicos como Eva Lievens ou John Carr, as crianças e os seus direitos não 
foram devidamente considerados no regulamento, nomeadamente:

Liberdade de expressão - A criança tem o direito de exprimir os seus pontos de 
vista, obter informações, dar a conhecer ideias e informações, sem considerações 
de fronteiras. (artigo 13ª)

Liberdade de pensamento, consciência e religião - O Estado respeita o direito da 
criança à liberdade de pensamento, consciência e religião, no respeito pelo papel 
de orientação dos pais.(artigo 14º)

Liberdade de associação - As crianças têm o direito de se reunir e de aderir ou 
formar associações. (artigo 15º)

Fonte: Convenção sobre os Direitos da Criança, UNICEF



Portugal ainda não tomou uma posição oficial, 
ao contrário de outros países:

Por exemplo, em França, a idade não será 
reduzida, acreditando que esta medida pode 
aumentar o envolvimento entre pais e 
adolescentes.

Já no Reino Unido, foi considerada a não existência de um argumento forte para 
a não-redução para os 13 anos, promovendo a que os provedores de serviços 
online desenvolvam ferramentas que protejam as crianças (observando-se uma 
transição de responsabilidade parental para a indústria).

Fonte: http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2018/01/18/more-clarity-brings-more-confusion-debating-
what-the-european-general-data-protection-regulation-means-for-children-in-the-uk/



Até 30 de setembro de 2017, decorreu uma consulta pública 
lançada pelo governo para aprovação da legislação nacional do 
RGPD, deixando em consulta diferentes temas, entre os quais:

“4- Condições aplicáveis ao consentimento de crianças em relação aos 
serviços da sociedade da informação:

a) Pode prever-se o consentimento para o tratamento de dados pessoais 
expresso por menor com idade inferior a 16 anos?

b) Em caso de resposta afirmativa, qual a idade indicada: 13, 14 ou 15 anos.”

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=206



Mas isso já passou, e agora?
Agora… É o momento de falar em Parentalidade Digital.

Relembramos que o CIS disponibiliza uma linha que o pode 
auxiliar a si e à sua família e amigos, para uma utilização 
mais informada e responsável da Internet.



4.
Parentalidade Digital

Promova a utilização das TIC de 
forma crítica e responsável e  

disfrute das potencialidades do 
mundo digital!



O CIS, juntamente com outras entidades lançou a versão 
portuguesa do Manual de Ação para Jovens – Dá a tua opinião sobre 
os teus direitos online, especialmente dedicado aos mais jovens.

Este manual, contém mais de 20 páginas com atividades que visam 
dar oportunidade aos adolescentes de partilhar os seus pontos de 
vista e aumentar a sensibilização nacional, abrinde o debate 
público com Autoridades Reguladoras, ONGs, Associações, decisores 
políticos, entre outros.

O primeiro passo, deve ser a consulta deste manual!

http://www.internetsegura.pt/sites/default/files/Teen_Action_Kit_PT.pdf



Enquanto cidadã(o) deve refletir sobre quais as medidas que toma 
para proteger a sua privacidade online. Presta atenção aos termos e 
condições que as plataformas online têm, face ao tratamento dos seus 
dados? Quantas vezes declarou que tomou conhecimento destes 
termos, sem ter lido uma única linha?

Aproveite estas alterações para começar a prestar atenção a estes 
termos e ter uma atitude mais crítica sobre quais as informações e 
dados que pretende partilhar (seus e dos seus filhos). Envolva-os nesta 
conversa e promova a que também os menores desenvolvam o seu 
pensamento crítico.



É mais fácil do que imagina. Não tem de instalar nenhum software. É preciso 
saber comunicar: comunique abertamente com o seu filho e envolva-se 
regularmente nas suas atividades online. 

Ajude-o a proteger a sua reputação e a preservar a sua identidade.

Promova o desenvolvimento do pensamento crítico do seu filho testando 
com ele quais as decisões que ele tomaria nalguns cenários online.

E ao mesmo tempo, descubra com o seu filho quais as oportunidades que a 
Internet e o digital lhe oferecem.



Precisamente. 
Ainda existem muitos utilizadores que não se questionam sobre o 
porquê de aplicações, sejam elas jogos ou redes sociais, não serem 
pagas. 

De uma forma ou de outra, as empresas que desenvolveram estas 
aplicações lucram com a sua utilização: seja porque está a consumir 
publicidade, ou porque os seus dados estão a ser comercializados.

Já agora, por exemplo, se está a instalar uma aplicação para filtros 
de imagem, não deveria estar a autorizar o acesso a informações do 
seu GPS…



A D. Palmira pede ajuda ao neto,
porque não está a conseguir comprar uma coisa na Internet.

https://www.youtube.com/watch?v=B1ucePKTCuQ




É necessário estar atenta(o) aos detalhes e suspeitar de ofertas 
aliciantes e emails de origem desconhecida.

Não carregue em links de email ou do Facebook, quando 
encontrar este tipo de ofertas. Em vez disso, contacte 
diretamente a entidade em questão e questione-a sobre a 
veracidade da informação publicada.

Nunca envie dados pessoais para este tipo de ofertas e muito 
menos registe as suas passwords em qualquer email ou 
formulário.



É pior que nas telenovelas…
Se calhar devia falar com a minha filha…

https://youtu.be/fvGzbkxDRW0


Para além da nossa linha de esclarecimento, o CIS tem 
uma linha para denunciar conteúdos ilegais online.

Assim, se localizar conteúdo que contenha material de 
abuso sexual de menores, apologia à violência ou apologia 
ao racismo, contacte a Linha Alerta ou preencha de forma 
anónima o formulário em:

https://linhaalerta.internetsegura.pt/

https://linhaalerta.internetsegura.pt/


Dúvidas?



A tecnologia, não 
é boa, não é má

e também 
não é neutra

(KRANZBERG, 1986)



Tem alguma questão? Surgiu um problema 
relacionado com o uso seguro da Internet?

A Linha Internet Segura está a 
um clique de distância!

Número gratuito: 800 21 90 90
Email: linhainternetsegura@internetsegura.pt

http://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura


Website Facebook Youtube
internetsegura.pt facebook.com/internetsegura.pt youtube.com/PTinternetsegura

https://www.facebook.com/internetsegura.pt/
https://www.youtube.com/user/PTinternetsegura/playlists


https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091659580973462/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091659687640118/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091659590973461/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1092350617571025/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1093226170816803/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1092639540875466/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091838754288878
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091839090955511/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1093128887493198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1091659584306795/?type=1&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1093128880826532/?type=3&theater
https://www.facebook.com/internetsegura.pt/photos/a.1090937434379010.1073741834.136223479850415/1090993427706744/?type=1&theater


Obrigado!
Alguma questão?
Fale connosco em internetsegura@fct.pt

Equipa CIS/FCT
Ana, Luísa, Pedro e Sofia
Se está a ler ou a ouvir isto, parabéns!
Descobriu o nosso segredo. Vai contar a alguém?😉

https://goo.gl/forms/JyxRYPr6gTkjA6M63
http://www.internetsegura.pt/

