
Navega em segurança

FAZ O TEU SITE



360 000 
Associados

DEFENDE OS TEUS DIREITOS
ENQUANTO CONSUMIDOR!



REPRESENTAÇÃO 
DOS CONSUMIDORES

INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO



A preparar consumidores para 
o futuro….

3490 
Escolas DECOJovem

Programa de educação do consumidor promovido pela DECO

30 000 
Alunos, professores/ano



Temos informação só para ti
Se queres ser um consumidor inteligente,
segue-nos nas redes sociais

@decojovem



O que queremos que saibas
Refletir sobre a importância da segurança online e 

os seus riscos

As vantagens e desvantagens das 
redes sociais

Saber os cuidados que deves ter quando 
utilizas a internet

Identificar as principais ameaças online



Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ji8VeAJXcSw



A SEGURANÇA ONLINE É 
COISA SÉRIA



Podem afetar:

Os teus dispositivos
A tua vida pessoal 

Hoje em dia a segurança online é 
COISA SÉRIA
Apesar da internet ser um sitio onde podes procurar informação, 
fazer compras e comunicares com o mundo inteiro, os seus 
perigos são muitos.



Tem atenção aos sites a que 
acedes e às amizades que 
fazes online

Hoje em dia a segurança online é 
COISA SÉRIA



Protege o teu telemóvel, tablet ou 
computador com uma

palavra-passe/password

Como podes proteger os teus 
DISPOSITIVOS? 



Instalar antivírus
nos teus dispositivos é essencial para te 
ajudar a proteger de ameaças.

Como podes proteger os teus 
DISPOSITIVOS? 



Em busca da melhor 
PALAVRA-PASSE

Os hackers estão cada vez mais habilidosos, pelo que não existe uma palavra-passe perfeita. 

Deve ter pelo menos 8 CARACTERES DIFERENTES: 
Usa maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

Não uses DADOS PESSOAIS como nomes de 
familiares ou números de telefone.

Deve ser LONGA E ALGO COMPLEXA, que só tu 
percebas.



Fica de olho nos 
PERFIS E E-MAILS FALSOS 

Na internet há muitas ameaças que podem levar a roubo
de dados e identidade.

Não deixes os teus dados por aí!



O que fazer quando foste 
VÍTIMA DE UMA FRAUDE? 

CONTA IMEDIATAMENTE AOS TEUS PAIS, professores ou a algum adulto em quem 
confies. Quanto mais esperares, pior será.

MUDA AS TUAS PALAVRAS-PASSE.

AVISA RAPIDAMENTE OS TEUS AMIGOS E PESSOAS NA TUA LISTA DE CONTACTOS

USA AS DEFINIÇÕES para reportar a mensagem ou email como spam.



Fake news
CONFIRMA O QUE PARTILHAS

Não te deixes enganar .

Não partilhes noticias sem confirmar a fonte

O mundo online está cheio de notícias que aparecem
como corretas e verdadeiras mas não o são.

Se é fake,
não gostes
não comentes 
não partilhes!



A TUA VIDA NÃO É 
UM LIVRO ABERTO
NEM TUDO É PARA PARTILHAR



As vantagens e os 
RISCOS DAS REDES SOCIAIS

Mas há o outro lado da moeda: 

Exposição pública
Situações que podem fugir ao nosso controlo
Pessoas mal-intencionadas.

A redes sociais fazem com que seja mais fácil
comunicar com a família, amigos e pessoas que
gostam das mesmas coisas que tu.



Não brinques com a tua
PRIVACIDADE!

É possível que não queiras que toda a gente veja as
tuas partilhas.

Para isso, VÊ BEM O QUE PARTILHAS E COM QUEM.



Tem atenção às fotografias e vídeos que 
partilhas.

Os perfis são privados, mas a Internet é 
pública. 

A partir do momento em que partilhas uma 
fotografia, vídeo, comentário na Internet, 
este fica  lá para sempre. 

A INTERNET 
NÃO ESQUECE! 



Tudo o que NÃO DEVES PARTILHAR ONLINE 

Detalhes pessoais que te permitam identificar

Tens de encontrar um equilíbrio e ter consciência dos riscos quando disponibilizas os teus 
dados. Quando dizes na Internet quem és, o que fazes, onde estás e onde moras, podes 

colocar em causa a tua impressão digital.

Onde e quando vais de férias Compras que fizeste

911 111 111



Não aceites pessoas que não conheces nas tuas
redes sociais.

E evita publicações indesejadas.

Não deixes os teus dados em 
MÃOS ALHEIAS



Mantém os dados e as tuas informações pessoais
privados ou bloqueados nas Redes Sociais.

Não deixes os teus dados em 
MÃOS ALHEIAS



AS AMEAÇAS 
ONLINE SÃO BEM 
REAIS 
TODOS OS CUIDADOS SÃO 
POUCOS



Desafios das novas 
tecnologias 
As novas tecnologias vieram transformar a 
forma como vivemos. Aprendes, interages  e 
ocupas os teus tempos livre de maneira 
muito diferente da que faziam os teus pais. 

Mas estas alterações não são apenas 
positivas .

Existe um outro lado, com 
abusos e ilegalidades



Ameaças
Perseguição

Roubo de identidade
Humilhação pública online

Envio de vírus

Cyberbullying
Uma triste realidade
O cyberbullying acontece quando alguém recorre às
redes sociais, emails ou SMS com o objetivo de
transtornar ou agredir outro utilizador (vitima) através
de:



O que podes fazer?

Denuncia as situações de 
cyberbulling que conheces.

Cyberbullying
Uma triste realidade



O que podes fazer? Guarda provas dos ataques
e bloqueia o perfil do
utilizador agressor

Cyberbullying
Uma triste realidade



O que podes fazer?

Denuncia o ataque nas páginas das
redes sociais e plataformas que utilizas

Cyberbullying
Uma triste realidade



Discurso de ódio  
Não te deixes levar
O discurso de ódio é tudo o que possa ser 
dito que inferiorize ou discrimine uma 
pessoa.

O respeito e tolerância pelo 
outro deve sempre existir … 
Seja no offline como no 
online

És gay, 
sai daqui!



Não dês fogo aos trolls

Na internet diz-se que um troll é alguém 
que começa um conflito online  apenas 
por diversão.

Não te deixes influenciar 
Protege-te !

Não respondas 
Não discutas 



Tens a certeza que conheces? 

Na internet existem pessoas que apenas 
estão online para:
Criar conflitos, denegrir imagem, explorar 
intimamente e extorquir dinheiro 

Está atento!
Fica de olho nos sinais de alerta.

Se identificares um perfil falso, denuncia!



Grooming
Não te deixes seduzir 
É quando alguém usa um perfil falso para ganhar confiança e seduzir com o objetivo de levar a 
uma exploração emocional e sexual que pode levar a manipulação e chantagem.

Dicas
Não fales e não partilhes nada com desconhecidos.

Se receberes alguma mensagem de alguém desconhecido bloqueia o seu perfil.

Caso tenhas partilhado algum conteúdo, não tenhas vergonha. Fala com os teus 
pais ou alguém em quem confies. Eles vão apoiar-te e ajudar-te a resolver a 
situação.



Do sexting à Sextortion

És alvo de sextortion sempre que envias nudes ou outra informação intima que acaba por 
cair nas mãos erradas. 

Antes de partilhares, questiona-te primeiro das verdadeiras 
intenções e lembra-te das consequências .

Preocupa-te sempre com a tua imagem e não te exponhas de 
forma a prejudica-la.



Pedir ajuda não é cobardia

Fala com alguém caso te vejas em maus lençóis .
Não tenhas vergonha. Fala com os teus pais ou 
alguém em quem confies. 

Eles vão apoiar-te e ajudar-te a 
resolver a situação.

HELP !!!



Caso surja algum problema na tua segurança online, 
podes contar com o apoio da Linha internet Segura 

Não hesites ! Liga
Do outro lado terás uma voz amiga que 
te irá ajudar a sair dessa situação

Pedir ajuda não é cobardia



SEGUE- NOS N O 

@decojovem


