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abias que no Facebook são
feitas mais de 40 mil publicações por segundo? E que
a cada minuto são gerados mais
de 1 milhão de likes e 350 GB
de informação? Por segundo,
os utilizadores do Instagram
publicam mais de 3500 imagens
enquanto o Snapchat partilha
cerca de 1700 fotos entre utilizadores. Mas isto não é nada!
Só num segundo, o Youtube
recebe mais de 1 hora de vídeo
e outras 2300 horas são visualizadas. Neste mesmo segundo, o
Google executa mais de 38 mil
pesquisas.
A Internet é um mundo em
constante evolução e expansão,
mas também apresenta alguns
problemas: por cada minuto que
passa, cerca de 232 computadores são infetados por malware
e ocorrem 416 tentativas de
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ataque a websites e 12 delas
são bem-sucedidas. Sabias que
mais de 35% dos conteúdos que
estão na Internet são direcionados para adultos? E que 70%
de todos os emails enviados são
SPAM? Sabias que a China, tem
campos de tratamento para dependentes da Internet e que se
considera que, pelo menos 6%
da população humana sofre
desta dependência?
Atenção: o contacto com a Internet, por si só, não é negativo!
Esta incrível ferramenta permite a partilha de dados e informação em tempo real, reduzindo a
distância no mundo físico, mas
é indispensável a sua utilização
de forma responsável e informada. Lembra-te que embora
a Internet seja uma fonte inesgotável de informação, alguns
dos seus conteúdos podem ser
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falsos ou refletir opiniões pessoais, daí ser necessário desenvolveres o teu pensamento crítico,
de forma a filtrares a realidade
da ficção.
É natural que ao utilizares a
Internet, possas encontrar alguma coisa que não entendes
ou que aches estranho. Por isso
é importante que, sempre que
tiveres alguma dúvida ou questão, fales com os teus pais e/ou
professores. Podes, ainda, ligar
para a Linha Ajuda, quaisquer
dias úteis das 10H às 17H através do 808 91 90 90, ou envia-nos
um email para linhaajuda@
internetsegura.pt! Lembra-te
que estamos disponíveis para te
ajudar a estar mais protegido e
informado na Internet.
Navega em
Segurança!
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