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A Internet está carregada de informação, há muitos serviços de informação e fontes na Web de excelente qualidade. Contudo, há muitas boas razões para verificar e
reverificar a segurança da informação retirada da Internet.
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A fiabilidade da informação na Internet varia. Isto é
originado por:

SeguraNet

- Palavras mal soletradas e erros comuns
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-Burlas, tais como falsos alarmes de vírus
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-Rumores e bisbilhotices
-Fraude e má informação
-Pura propaganda
Estes fenómenos vão desde erros inconscientes e não
intencionais até tentativas de deliberadas de manipulação do público, e o seu impacto vai desde a aparente
ausência de impacto até prejuízos financeiros e económicos muito graves.
(Texto adaptado)
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Fiabilidade da informação

Identificar informações erradas

Impedir actos de pirataria

A Internet oferece recursos e oportunidades excecio-

Aprenda a distinguir o que é verdade e o que é mentira, e a

A

nais de aprendizagem, mas também contém muita

reconhecer preconceitos, propaganda e sítios que assentam em

quando alguém copia e partilha,

informação que pode não ser útil nem fiável. Dado

estereótipos.

ilegalmente, materiais com direitos

que qualquer pessoa pode colocar comentários ou
informações na Internet, os utilizadores têm de desenvolver competências de pensamento crítico, para
avaliarem a precisão da informação que encontram
on-line.
Isto é especialmente verdade para os jovens que têm
tendência para pensar que "Se está na Internet, é

Questione-se sobre o tipo de informação encontrada on-line.
Por exemplo, qual é o objetivo do sítio? Divertir? Vender? O
sítio contém informações que possibilitem o contacto com o
autor, ou uma secção "Quem somos"? O sítio é patrocinado por
alguma empresa, pessoa, ou é um local de conversa público? A
Internet é o melhor local para encontrar a informação que se
procura?

pirataria

on-line

verifica-se

de autor para fins comerciais ou
para utilização pessoal. Isto inclui
transferir música, filmes, jogos e
software sem a autorização do detentor dos direitos de autor, ou
partilhar música, filmes, jogos e
software que se possui.

porque deve ser verdade”. Tradicionalmente, os re-

Verifique as informações recolhidas on-line por comparação a

Se piratear ficheiros digitais, poderá ser sujeito ao

cursos em papel passavam por "porteiros" – como os

outras fontes. Consulte outros “Web sites” ou meios de comu-

pagamento de multas elevadas, ou a outras sanções e,

editores, os revisores e os sistemas de confirmação

nicação social – jornais, revistas e livros – para verificar a in-

esta prática, pode expor o seu computador a vírus,

de factos – para proceder à eliminação de erros,

formação.

spyware e outro software indesejado.

mentiras e informações incorrectas. Contudo, em
muitos casos, a Internet não dispõe de salvaguardas
para verificar a validade das informações colocadas
on-line.

Utilize diversos recursos de informação, e não apenas a Internet. Vá à biblioteca, ou compre uma boa enciclopédia em CDROM. Isto permitir-lhe-à um acesso diversificado à informa-

Tenha presente que:

ção.

A pirataria é puro e simples roubo.

É preciso ter presente como a Internet funciona e

Para melhorar a capacidade de obtenção de informações com

Existem muitos locais na Web a partir dos quais se

deixar bem claro que qualquer pessoa pode criar um

qualidade utilize diversos motores de pesquisa e não apenas

podem transferir software, filmes, jogos e música gra-

“Web site”, sem qualquer tipo de obstáculo. Por isso

um.

tuitamente ou a um preço reduzido.

devemos sempre utilizar uma grande diversidade de
recursos de informação e a verificar, questionar e
avaliar o que encontramos on-line.

Esteja informado sobre o racismo e o que acontece no mundo,
para que consiga reconhecer conteúdos fomentadores de ódio.

