
10 de fevereiro, 
DIA EUROPEU DA INTERNET MAIS SEGURA

QUE OS PAIS NÃO DEVEM 
PUBLICAR NAS REDES SOCIAIS
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10 FOTOS 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem 
transformado profundamente a maneira como as pessoas vivem. A 
utilização das Redes Sociais (como o facebook) tem crescido enormemente 
e a par das suas potencialidades, existem também riscos reais, 
decorrentes da sua má utilização! 

Para proteger as crianças todos os cuidados são poucos! 

Por isso, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Brás 
de Alportel alerta para cuidados especiais na publicação de fotos de 
crianças nas rede sociais.



1) Foto com registo de localização: 

Antes de tirarem uma fotografia dos seus filhos 
pequenos, desativem o geolocalizador do 
telemóvel ou da câmara fotográfica. Ninguém 
precisa saber quais são os locais que a criança 
frequenta. Pessoas mal-intencionadas podem 
usar essas dicas para vos assustarem quando 
os seus filhos não estiverem em casa. Sabem 
aquelas partidas que simulam sequestros? 
Tornam-se muito mais assustadores se a 
pessoa que estiver a telefonar tiver 
informações precisas da vida dos seus filhos.

2) Foto da criança nua ou a tomar banho: 
Pode publicar uma foto do seu filho a tomar 
banho? Podem as partes íntimas do pequeno 
aparecer? Antes de compartilharem algo 
assim, pensem três vezes para não se 
arrependerem depois. Infelizmente existe o 
risco de pedofilia e há muitas pessoas mal-
intencionadas na internet que ficam à procura 
de imagens de crianças nuas para 
compartilhar em sites de conteúdo impróprio.

3) Foto da criança com bata ou uniforme da 
escola. 

Evite que estranhos identifiquem a rotina do 
seu filho, que saibam qual é o nome do 
estabelecimento de ensino que frequenta ou as 
atividades que realiza regularmente. Essas 
informações podem ser usadas de formas mal-
intencionadas.

4) Foto da criança em alta-resolução: 

A partir do momento em que uma foto é 
publicada na rede, perde-se o controlo total 
sobre ela. Fotos em alta resolução, por 
exemplo, podem ser editadas e usadas com 
mais facilidade e podem ser utilizadas com 
muitos propósitos, incluindo propagandas não 
autorizadas.

5) Foto da criança com outros amiguinhos:

 Jamais publique a foto de outra criança sem a 
autorização dos seus pais. A internet é uma 
rede mundial, por isso, todo o cuidado é pouco! 
Os pais dos amiguinhos podem não gostar e 
não querer tal exposição. Fiquem atentos!

6) Foto da criança no ambiente de trabalho 
dos pais: 

Com a divulgação desse tipo de imagem, os 
usuários, para além de saberem quais são os 
locais que os seus filhos frequentam, saberão 
também onde os pais trabalham. Todos ficam 
mais vulneráveis! Mais uma vez: não divulguem 
informações da vossa vida pessoal. É, na 
verdade, mais perigoso do que parece!

7) Fotos que vão fazer a criança sentir 
vergonha no futuro: 

Algumas fotos que parecem inocentes e 
divertidas podem no futuro vir a constranger os 
vossos filhos deixando-os vulneráveis e inclusive 
alvo de bullying”.

8) Fotos da criança perto de objetos de 
valor: Evitem publicar fotos que possam 
chamar atenção para os bens materiais da 
família. Ninguém precisa, por exemplo, saber 
que seu filho ganhou um IPad de presente pelo 
Natal.

9) Fotos publicadas em álbum aberto para 
todos: 

É ingenuidade acreditar que existe segurança 
apenas porque o seu perfil só pode ser 
visualizado por amigos e amigos dos amigos. 
Quem são os amigos dos seus amigos? 
Conhecem-nos? Uma vez mais, todo o cuidado 
é pouco.

10) Pistas da casa da criança: 

Evitem fotos em que a fachada da sua casa, o 
nome da rua ou pontos de referências fiquem 
evidentes! Não facilitem a vida aos amigos do 
alheio e aos criminosos.

Fonte: Sítio na internet “Direitos a Torto e a Direito”


