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“Costumava ser que vivíamos no mundo real e 
depois fomos on-line.

Agora, vivemos on-line e entramos no mundo
real.”
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Segurança cibernética
= 

segurança no espaço e na era digital
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Legislação que protege as fontes dos média e os 
jornalistas:

Uma lei escudo/protectiva é uma legislação destinada a proteger o privilégio dos repórteres de se 
recusarem a testemunhar sobre informações e / ou fontes de informações obtidas durante o 
processo de colecta de notícias.

• Os países europeus são activos na protecção do privilégio de fonte dos repórteres: “Países como
Áustria, Noruega, Bélgica, França e Reino Unido têm leis e actos especiais para proteger as 
fontes dos jornalistas.

• Estados incluindo Espanha, Suécia, Portugal, Andorra e Alemanha fornecem esse privilégio nas
suas constituições. 

• Actualmente, 50 estados dos EUA têm leis de protecção ou outras protecções para os
repórteres.
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Apesar de todos os sentimentos elevados, as leis 
escudo têm um buraco significativo: 

um tribunal pode ordenar a um jornalista que 
revele a identidade de um informante, se o 
interesse público for superior a quaisquer
possíveis consequências adversas para a fonte
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Os jornalistas devem entender como os computadores e a internet funcionam e que ameaças tornam os
jornalistas vulneráveis.

Muitos jornalistas estão cientes dos perigos de enviar mensagens ou telefonar a alguém em bases de 
dados não criptografadas. Os aplicativos Signal e WhatsApp - que garantem que não haja acesso de 
terceiros - estão a crescer.

Para evitar ser rastreado, os repórteres cautelosos não anotam os nomes das suas fontes, locais ou nem
mantêm as gravações facilmente acessíveis. Se mantêm dados, estes devem ser fortemente protegidos.
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Nunca anote os nomes das suas fontes

Nunca anote os locais das reuniões

Guarde quaisquer gravações em áreas ocultas

Dados sensíveis devem ser protegidos por senha e apagados assim que 
possível
Se receber informações da fonte, certifique-se que nunca escreveram os seus
nomes nestas informações

… Proteja SEMPRE a sua fonte tanto quanto possível!

Como evitar ser apanhado com informações sensíveis?
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Se receber um documento, visualize-o na visualização do Google Docs.

Não descarregue um documento do Word de fontes não confiáveis - ele pode instalar
um spyware no seu computador!
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1) Quais são as fontes mais importantes de informação?

2) Que actores normalmente tentam impedir que um jornalista tenha acesso à informação?

3) Em que circunstâncias pode ser prejudicial discutir de onde foi obtida a informação?

4) Quem pode querer descobrir quais as histórias em que um jornalista está a trabalhar?

5) Que mecanismos podem ser usados para impedir que um jornalista publique a sua história?
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1) Que ligações podem haver entre políticos, proprietários e editores de notícias?

2) Em que lugares os jornalistas se encontram normalmente com as suas fontes?

3) Como deveria um jornalista armazenar informações de contacto sensíveis?

4) Você já sentiu que alguém tentasse parar a sua história ou impedir que uma fonte fale com você?
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