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O que é uma pegada?

É um conjunto de marcas deixadas pela passagem de algo ou alguém.



Já ouviram falar de pegada digital?

Sabem o que é?



•Todos nós temos uma pegada digital…
•Inclui informação "concreta" que a Internet
reúne, por exemplo, através do e-mail, de
inscrições online, de visualizações de vídeos e
uploads de fotos e de toda a nossa atividade
nas redes sociais.



• Uma pegada digital é como uma espécie de “cartão
de cidadão” invisível que se vai construindo ao longo
dos anos, deixando um rasto da nossa atividade
online.

• Assim, uma pegada digital pode refletir a imagem de
alguém de forma positiva ou negativa.



Porquê?

•PORQUE É UM RASTO IMPOSSÍVEL DE 
APAGAR

Então

Será perigosa uma pegada digital? 



•Sim, é impossível apagar a pegada digital por 
completo, mas a boa notícia é que é possível 

escolher o que se mostra nela.



Sabes que:

• A pegada digital pode ser criada de forma ativa.
por exemplo, quando optas intencionalmente por 

disponibilizar os teus dados (blogs pessoais, fotos de 
família e férias, relatos de passeios ou restaurantes onde 
estiveste, etc.).

Ou de forma passiva (sem te aperceberes).

Por exemplo:
• Quando os dados da tua navegação são gravados sem 

sequer teres qualquer conhecimento disso, através de 
registos de  acesso a sites, da duração da 
visita/consulta de sites, do sítio onde fez click na página 
ou dos locais geográficos onde acedeste com o teu 
telemóvel e tantos outros…



Por isso, é importante manter alguns cuidados para não ser um alvo fácil.

Aqui te deixamos alguns conselhos:

• alterar as configurações de privacidade das redes sociais para que somente amigos / familiares 
tenham acesso ao teu perfil;

• não fazer postagens ou publicar fotos que se possam tornar embaraçosas no futuro;

• evitar divulgar dados pessoais, como e-mail e telefone, mesmo em mensagens privadas;

• não fazer publicações que possam denegrir a imagens de outras pessoas (até porque pode ser 
prejudicial, pois pode acabar em um processo judicial);

• apagar históricos e arquivos temporários;

• criar senhas fortes;

• conferir se os sites são verdadeiros e possuam certificações de segurança.



Prevenir é o melhor remédio!



Obrigada 
pela vossa atenção e participação!


