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APDSI ASSOCIA-SE À GOOGLE, ECOCONSUMERS E 
ENTRAJUDA PARA PROMOVER O CICLO DE WEBINARES 
DIRIGIDO AO TERCEIRO SETOR SOBRE PRIVACIDADE E 

SEGURANÇA NA INTERNET 

Inscrições abertas 
 

 

Lisboa, 29 de outubro de 2021 – No mês da segurança informática, que se assinala em 

outubro, a Google, a TechSoup, representada em Portugal pela ENTREAJUDA, e as 

associações Euroconsumers em Itália, Espanha, Bélgica e Portugal, uniram-se para criar uma 

iniciativa destinada a alertar e fornecer informação sobre privacidade e segurança na 

internet.  

 

A iniciativa prevê o lançamento do jogo online “Space Shelter” desenhado pela plataforma 

Gamindo em ambiente de espaço sideral, que tem a dupla função de entreter os utilizadores 
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e sublinhar a importância de uma navegação online segura. O “Space Shelter” foi lançado a 

30 de setembro nos Prémios BeXt 2021, uma iniciativa da Euroconsumers para reconhecer as 

marcas que contribuíram para a proteger e promover os direitos dos consumidores. Será 

apoiado por 12 YouTubers que, como verdadeiros astronautas, vão executar esta missão e 

assumir várias tarefas que os vão preparar para enfrentar todos os riscos do espaço sideral (e 

da Web). Nessa viagem intergaláctica, serão guiados por uma reconhecida autoridade na 

matéria: Paolo Nespoli, ex-astronauta, divulgador científico e formador. 

O objetivo desta iniciativa é proporcionar informação, ferramentas e competências 

específicas para navegar com segurança na internet. 

O “Space Shelter” vai realizar em simultâneo um conjunto de formações gratuitas sobre 

privacidade e segurança online através da TechSoup, que, com o apoio dos seus parceiros 

locais na Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, vão realizar entre outubro e novembro 3 

webinares sobre 3 temas diferentes: 

• 28 outubro 2021 | Privacidade e Segurança das Contas – Tudo o que precisa de saber 

• 11 novembro 2021 | Phishing – O que é e como pode proteger a sua Organização 

• 25 novembro 2021 | Cyber Scams – Contra a fraude, mantenha o controlo 

Os webinares são gratuitos e destinam-se a Organizações sem fins lucrativos, com o objetivo 

de fornecer conhecimento e competências que podem melhorar a vida das organizações, da 

comunidade e de todas as pessoas a nível local e nacional. 

Em cada um dos webinares poderá aumentar o seu conhecimento sobre as questões 

relacionadas com privacidade e segurança, graças aos contributos de decisores públicos, 

instituições e líderes de opinião, e ainda adquirir conhecimentos técnicos com formadores da 

TechSoup e da ENTRAJUDA. 

Para além da participação gratuita, as Organizações sem fins lucrativos terão a oportunidade 

de avaliar o estado da segurança informática da sua entidade, através de um questionário de 

autoavaliação fornecido pela TechSoup. Após conclusão e submissão do questionário, as 

Organizações sem fins lucrativos poderão ser selecionadas para participar numa ação de 

formação ministrada pela ENTRAJUDA de forma gratuita. 
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A APDSI apoiará na divulgação da iniciativa e participará na moderação de uma mesa-redonda 

com especialistas na primeira sessão dos webinares. 

Saiba mais sobre os webinares e o registo em: https://page.techsoup.it/pt-pt/formacao-em-

privacidade-e-seguranca-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos/ 

Para jogar “Space Shelter”: https://spaceshelter.withgoogle.com/

 

Parceiros 

           

Patrocinadores Globais da APDSI 

Platina 

   

Ouro 

     
 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

 
SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem por 
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objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com este 

interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  

 

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas tecnológicas 

e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por grupos de 

trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a 

Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a 

Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências digitais.  

 

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre as 

tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão 

e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem 

o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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