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PEGADA DIGITAL

• A pegada digital é o rasto de informação 

que todos os utilizadores deixam na 

Internet enquanto navegam por sites e 

utilizam serviços online. 

• Inclui basicamente todas as informações 

sobre um indivíduo que constam na 

Internet, quer sejam inseridas pela própria 

pessoa ou dados registados sem o seu 

conhecimento. 



PEGADA 
DIGITAL: UM 
RASTO 
IMPOSSÍVEL DE 
APAGAR



PROCESSO DE CRIAÇÃO DA PEGADA DIGITAL

• Pode estar a ser criada de 

forma ativa, por exemplo, 

quando opta 

intencionalmente por 

disponibilizar os seus dados 

(blogs pessoais, fotos de 

família e férias, relatos de 

passeios ou restaurantes 

onde esteve, etc.).



PROCESSO DE CRIAÇÃO DA PEGADA DIGITAL

• Pode, também, ser 

formada passivamente.

• Como? Quando os dados 

da sua navegação são 

gravados sem sequer 

termos conhecimento 

disso, através do registo do 

acesso a sites, da duração 

da visita, do sítio onde 

clicamos na página, etc.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

• Proteção dos bens de informação

contra ameaças que possam afetar

a sua disponibilidade, integridade ou

confidencialidade.

• Os problemas de segurança que

afetam a informação podem ser:

• Acidentais;

• Propositados por membros da

comunidade;

• Originados por cibercriminosos.



DISPONIBILIDADE
DA 
INFORMAÇÃO

A INFORMAÇÃO ESTÁ ACESSÍVEL 

QUANDO PRECISAMOS. 



INTEGRIDADE

• Devemos garantir para que 

a informação esteja livre de 

alterações e falhas que 

impliquem alterações no 

seu conteúdo. 



CONFIDENCIALIDADE

• A informação não se 

disponibiliza ou divulga aos 

particulares, entidades ou 

processos não autorizados.



• Elaborado pelo 

Parlamento Europeu, 

tendo sido adaptado à 

legislação portuguesa foi 

feita através lei 58/2019 de 

8 de agosto. 

• Todos os que tratam de 

dados pessoais devem 

estar preparados para 

garantir os direitos e as 

liberdades dos cidadãos a 

partir do momento em 

que tem início qualquer 

tipo de tratamento dos 

seus dados.



TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO

• O tratamento que cada tipo de 

informação recebe depende da 

sua confidencialidade.

• Exemplos:

• Limitar o Acesso

• Encriptação

• Cópias de Segurança

• Controlos Específicos



CUIDADOS A TER:

• altere as configurações de privacidade das redes sociais para que 

somente seus amigos tenham acesso ao seu perfil;

• não faça postagens ou publique fotos que possam se tornar 

embaraçosas no futuro;

• evite divulgar dados pessoais, como e-mail e telefone, mesmo em 

mensagens privadas;

• não faça publicações que possam denegrir a imagens de outras 

pessoas, pois isso pode acabar em um processo judicial;

• apague históricos e arquivos temporários;

• crie senhas fortes;

• confira se os sites de bancos, lojas, entre outros, possuem 

certificações de segurança.









Obrigado pela sua atenção!


