
Redes Sociais: 

Participação e 

cidadania 



As Redes sociais, o que são? 

Wayn 

10 milhões de 
utilizadores 

LinkedIn 

Trabalho 

100 milhões 
de 

utilizadores 

Delicious 

para guardar e 
partilhar links 

Facebook 

Relacionamento 

750 milhões de 
utilizadores 

Qzone  

China 

400 milhões de 
utilizadores 

Myspace 

Música 

100 milhões 
de 

utilizadores  

Qzone 

 400 milhões de 
utilizadores 

Renren 

China 

160 milhões 
de 

utilizadores 

Flickr 

partilha de fotos 

32 milhões de 
utilizadores 

Twitter 

175 milhões 
de 

utilizadores 

Vkontakte 

Russa 

Orkut 

Brasil 

1.000 milhões 
de utilizadas 

http://www.youtube.com/watch?v=pEZClyqnNEM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=pEZClyqnNEM&feature=related


• O que se faz nas redes sociais?  

fotos 
ou 

vídeos notícias 

dar a conhecer 
um projeto ou 

iniciativa, 
privada, 

pública ou 
social 

partilha de 
informação 

dar a 
conhecer uma 

empresa 

 networking 
(trabalho)  

 empresarial 

relacionamentos 
pessoais, de 

maior ou menor 
duração 

Facilitam a comunicação à distância entre amigos e desconhecidos !!!  



Quem usa as redes sociais? 

 
• Os jovens  

• Os políticos 

• Os padres 

• Os músicos e atores 

• Os empresários 

• outros… 



Pode-se usar as redes sociais a favor 
de grandes causas? 

Defesa da Cidadania 

Divulgar pessoas desaparecidas, ou até mesmos criminosos 

Criação de movimentos a favor do ambiente (vamos limpar Portugal) 

Movimentos organizados contra os sistemas políticos 
Manifestações em praças europeias 

Movimentos de Defesa de direitos dos animais, da criança , da 
mulher 

Pedidos de ajuda para dar sangue ou medula óssea  

Campanha de recolha de alimentos 

Campanhas de ajuda em situação de catástrofes 



Como podem as redes sociais melhorar o diálogo e 
o envolvimento dos cidadãos? 

• Através de uma rede social 
podemos motivar a 
comunidade a participar 
em projetos coletivos. 

 



Como podem as redes sociais ajudar os 
cidadãos a expressarem as suas opiniões? 

• Apresentar uma reclamação ou 
denunciar um mau atendimento numa 

instituição ou loja comercial pode ser feito através 
de uma rede social.  

• As redes sociais são uma plataforma de exercício de 

cidadania, de união de esforços de instituições, 

pessoas e entidades públicas para melhorar uma 
comunidade. 



Que posso fazer enquanto cidadão na rede? 

• Realizar ações de voluntariado.   

• Divulgar atividades 

• Promover um local. 

• Apresentar propostas de emprego, 
ofertas de trabalho. 

• Criar e assinar petições  



Movimento antirracismo 

Movimento pelos 
direitos das pessoas 
com deficiência 

Movimento pelos direitos 
dos idosos 

Exemplos de alguns movimentos de cidadania  
 

 

 



-Participa no debate do tema 
 “Redes Sociais: participação e cidadania” 

 
- Elabora uma lista com 10 elementos 

 
- Propões 1, 2 ou 3 medidas  



Recordo um objetivo do projeto é: 

•  Incentivar a capacidade de argumentação 

 na defesa das ideias, com respeito pelos 
valores da tolerância e da formação da vontade 
da maioria. 

 


