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Centro Internet Segura (CIS) - Neste momento, quais os 
projetos em que estás envolvido?
Pedro Górgia (PG) - Estou - e com um prazer enorme - 
pelo quinto ano consecutivo a trabalhar com a Fundação 
PT ao abrigo do “Comunicar em Segurança”, projeto 
parceiro do Centro Internet Segura. Vamos, uma vez mais, 
percorrer teatros e escolas de norte a sul do país - este 
ano com a ação “ID - A Tua Marca na Net” - a alertar o 
público jovem para a importância do uso saudável das 
novas tecnologias. Paralelamente, estou a dinamizar um 
atelier de storytelling, que é uma técnica de contadores de 
histórias, uma área que estou concentrado em explorar há 
algum tempo.
 
CIS - Quais as principais experiências que reténs da tua 
participação com o projeto “Comunicar em Segurança”?
PG - O contacto com alunos e professores de todo o país. 
Verifi car a forte motivação dos professores e responsáveis 
que, muitas vezes sem grandes condições, são capazes de 
grandes esforços pessoais para oferecer aos seus alunos 
experiências diferentes e importantes como esta ação que 
desenvolvemos. Receber o carinho e perceber o impacto 
positivo que esta ação tem junto dos mais novos é também 
uma recompensa enorme! 

CIS - Quais são os cuidados que, enquanto fi gura pública, 
tens ao navegar/comunicar através da Internet?
PG - É mesmo muito importante pensar duas e três vezes 
antes de tomar qualquer atitude online: fazer uma compra, 
partilhar um vídeo, fazer um comentário ou acreditar numa 
notícia. Existe muita informação disponível na net e isso é 
fantástico quando sabemos fi ltrar o que é bom e o que é 
mau. Há que ter esse cuidado e é algo que faço muito.
 
CIS - Dentro das várias temáticas emergentes sobre 
segurança online, qual (ou quais) a que atribuis uma maior 
importância?
PG - Penso que o tema que abordamos este ano é de 
grande importância: identidade digital. Cada vez mais a 
imagem que criamos no mundo virtual tem impacto no 
mundo real. Se soubermos ter a melhor atitude online, 
esse impacto será positivo e poderemos tirar todos os 
benefícios que a internet disponibiliza. Esse é o caminho 
que ensinamos aos mais jovens.
 
CIS - Se apenas pudesses passar uma dica aos jovens para 
melhorarem os seus comportamentos de segurança, qual 
seria a tua sugestão? 
PG - Uma dica muito simples: pensem duas vezes antes de 
publicarem algo nas redes sociais. Se tiverem um cuidado 
especial na utilização das ferramentas que a internet 
disponibiliza – ou seja, se as usarem desde logo com uma 
atitude saudável e positiva - o retorno é enorme. Temos 
vários exemplos de jovens que construíram carreiras a partir 
da net: cantores, entertainers, atores, jornalistas e muito 
muito mais.

CIS - Alguma informação que gostarias de acrescentar à 
entrevista?
PG - Vamos estar em 20 teatros de todo o país durante 
este ano letivo. Sigam-nos na nossa página (htt ps://www.
facebook.com/Idatuamarcanane) e apareçam! Acompanhem 
também o Centro Internet Segura através do website 
(www.internetsegura.pt) e do Facebook (www.facebook.com/
internetsegura.pt).

“É muito 
importante 
pensar duas 
e três vezes 
antes de tomar 
qualquer 
atitude online”
Pedro Górgia 

O Centro Internet Segura conheceu Pedro 
Górgia nos ensaios da peça “ID – A tua marca na 
NET”. Pedro participou recentemente em séries 
como “Jardins Proíbidos (2014)” e “I Love it”, 
mas a sua carreira teatral foi iniciada em 1991 
tendo, desde então, participado em dezenas 
de projetos divididos entre teatro, televisão e 
cinema. Neste momento - e para além do projeto 
que desenvolve com a Fundação PT -, Pedro 
dinamiza um atelier de storytelling - outra das 
suas paixões.


