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Netiqueta 

A Netiqueta (Net + etiqueta) corresponde a um conjunto de regras básicas que guiam 
a boa convivência das pessoas na Internet. Estas boas práticas devem ser adotadas 
para permitir que se estabeleça uma comunicação saudável entre as pessoas no 
ciberespaço. Seguir estas regras, faz com que se evitem constrangimentos e falhas na 
comunicação. 

1. Seja educado: Devemos ter consciência que quando comunicamos existe uma 
pessoa como recetora da mensagem. Assim, trate os outros com o respeito 
com que gostaria de ser tratado. 

2. Utilize uma linguagem correta e cordial: Certifique-se de que tudo o que você 
escreve é cordial e apropriado ao contexto. Evite utilizar linguagem inadequada 
ou ofensiva. 

3. Escreva de forma clara e sem erros ortográficos: Ao enviar mensagens ou 
comentários, certifique-se de que seu texto é claro, coerente, conciso e sem 
erros ortográficos, para não correr o risco de criar mal-entendidos. 

4. Evite as maiúsculas: Evite escrever tudo com MAIÚSCULAS, pois alguns 
utilizadores consideram agressivo. As letras maiúsculas apenas devem ser 
usadas no início das frases e nomes próprios.  

5. Privilegie uma atitude positiva: Seja tolerante ante os erros, ironias ou 
comentários ofensivos das outras pessoas. Opte por uma postura calma e 
positiva. 

6. Assuma os erros: Todos nós erramos. O importante é reagir adequadamente e 
assumir esse erro de forma inteligente e encare, se possível, de forma natural.  

7. Respeite a opinião dos outros: Podemos não concordar com todas as pessoas, 
mas devemos respeitar quem tem uma opinião diferente da nossa. 

8. Não interrompa a palavra: Quando participa em fóruns/salas de chat/ 
videochamadas, não interrompa os outros e fale quando lhe for dada a palavra. 

9. Respeite a privacidade dos outros: Não divulgue/exponha o e-mail de outrem 
na sua correspondência eletrónica. Use, sempre que se justifique, o campo 
BCC. 

10. Respeite os direitos de autor: Indique sempre as fontes consultadas na 
Bibliografia/Webgrafia 

11. Não utilize perfis falsos para fazer comentários menos respeitosos: Apesar da 
sensação de impunidade, os perfis falsos podem ser sempre localizados.   

12. Denuncie situações de Cyberbullying: É importante que cada um de nós 
contribua para eliminar este tipo de agressão das redes sociais. 
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LINK Cartaz interativo: https://view.genial.ly/602d0b697b7dd10da466e337/vertical-infographic-aeb-netiqueta 
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