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Rede social, tu és por mim 
ou contra mim?

Mas, porquê aderir a uma ‘imagem social’?!

Magdala Azulay
 

C hegaram de mansinho, 
entre uma espreitada de 
post a outra, um ‘gos-
to’ na foto a outro, um 
‘tweet’ a um ‘re-tweet’ 

e um comentário a tantos outros… 
BOOMM! E, de um jeito modesto, as 
redes sociais tornaram-se uma ex-
tensão virtual das nossas vidas reais.

Esporadicamente, as pessoas fo-
ram desenvolvendo, ampliando e 
modificando as formas de comuni-
cação. Por acaso, não se lembra de 
ter lido, por aí, que na Era pré-te-
legráfica da comunicação os índios 
norte-americanos usavam sinais de 
fumo para trocarem mensagens?! 
Ainda bem que já não é necessário 
todo esse ‘trabalhão’ para trocarmos 
mensagens com o nosso interlo-
cutor. Bem, agora tudo ficou mais 
simplificado. O acesso à informação 
ficou mais fácil e rápido.

Hoje, estamos a compartilhar 
mais informações e a interagir com 
mais pessoas por todo mundo por-
que temos os dispositivos que nos 
dão esse suporte, as Redes Sociais.

Ficou muito mais fácil anunciar 
para 2 mil ‘amigos’ que beltrano tem 
o filho mais encantador do mundo, 
a pessoa tal está namorando sicra-
no, um grupo de amigos está a cur-
tir umas férias super-incríveis, e há 
quem adore exclamar que acabou de 
acordar ou que se vai deitar. 

E, claro, muitas vezes o post (a 
publicação) é acompanhado por fo-
tos. Também ficou mais fácil para as 
organizações empresariais, e não só, 
atrair a atenção da ‘população rede 
social’. Nos seus perfis, eles promo-
vem o negócio e o projecto, esclare-
cem dúvidas dos clientes e seguido-
res, divulgam datas de lançamentos 
de produtos e serviços, e articulam 
sorteios de prémios e promoções. 
Literalmente, é uma nova forma de 
ilustrar a tese de São Tomé “Ver para 
crer”, contudo tratando de redes so-
ciais, o titular do perfil “Mostra para 
crer”. 

Mostrar para crer
Mas, será mesmo que quem adere a 
uma conta de determinada rede so-
cial está lá para autopromover a sua 
imagem ou para reafirmar a osten-
tação – material e de felicidade- que 
virou uma praga virtual?! Será que 
determinada empresa filia-se nas 
redes para ganhar com o merchan-
dising?! 

Segundo André Alface, Gestor 
de Relações Internacionais do Site 
Em Angola, ao aderir a uma rede 
social as pessoas, geralmente, não 
procuram de forma consciente pelo 
merchandising. “Normalmente, os 
utilizadores não aderem a uma rede 
social com a expectativa pré-con-
cebida de procurar merchandising. 
Cabe às empresas marcarem pre-
sença nas redes sociais, apostando 
em branding (gestão de marcas) po-
sitivo e na interacção com e poten-
ciais clientes” explicou.

Um milhão e 800 mil angolanos trabalham, amam, compartilham ideias e discutem a relação nas redes 
sociais. Cada vez mais, no planeta, frequentamos as redes sociais da internet mas que oportunidade se 
tem ao aderir a uma rede? E até que ponto elas invadem a nossa privacidade?

exemplo, nome e sobrenome, cidade 
onde reside, filme preferido, entre 
outras.

Conforme André Alface, adesão 
a uma rede social é justificável de-
pendendo de qual preferimos tomar 
parte. “Estar presente no Facebook 
é hoje extremamente natural, ali-
ás para algumas pessoas tornou-se 
mesmo algo obrigatório, uma espé-
cie de extensão virtual das nossas 
vidas reais. O utilizador comum uti-
liza as redes sociais para comunicar 
com o seu grupo de amigos e com os 
seus familiares. Mas, também existe 
quem veja nas redes sociais uma pla-
taforma de afirmação pessoal, não 
hesitando em expor publicamente 
todos os aspectos da sua vida. De-
pois temos redes sociais com carac-
terísticas muito específicas como o 
LinkedIn, que serve sobretudo para 
estabelecer ligações profissionais e 
para procurar um novo emprego” 
citou André.

O gestor de Relações Internacio-
nais do Site Em Angola, tornou in-
teligível que, do ponto de vista das 
empresas, “a presença nas redes so-
ciais é na actualidade um factor de 
crescimento vital. As redes sociais 
constituem um canal de comunica-
ção privilegiado entre uma empresa 
e os seus clientes. Através das redes 
sociais, qualquer empresa pode di-
rigir uma determinada mensagem a 
um nicho de clientes bastante espe-
cífico, algo que não é possível de se 
realizar através dos meios tradicio-
nais de publicidade”. 

E, conforme, Rafael Fernandes, 
engenheiro e director executivo da 
Postura Global Angola, a nível in-
dividual, para algumas pessoas a 
presença nas redes sociais é apenas 
uma questão de estatuto, “uma for-
ma de mostrar aos outros que possui 
‘algo’, é um viajante (nos posts que 
coloca), ‘fashion’, e por aí prossegue, 
mas para outros é uma forma de co-
municar com os amigos e familiares 
de uma forma mais rápida, constante 
e económica”. 

No caso empresarial, Rafael cla-
rifica que “as empresas estão hoje 
presentes nas redes sociais porque 
é quase imperativo que estejam lá, 
uma vez que os seus clientes estão 
presentes, não faz sentido não com-
parecerem também! No entanto re-
paramos que a esmagadora maioria 
das empresas estão presentes, mas 
não têm grandes conhecimentos 
de como o fazer e então criam sim-
plesmente uma conta de Facebook, 
Twitter, Youtube, entre outras, con-
tudo, não estão a comunicar bem. 
Ainda lhes falta o Know How”.

Mas, porquê aderir a uma  
‘imagem social’?!
A finalidade para qual determinada 
pessoa deseja ‘aceitar o convite’ de 
fazer parte da rede social X ou Y deve 
ser levada muito em consideração. 
Mas, um aspecto é aqui lembrado, as 
redes sociais nunca foram um lugar 
sagrado da privacidade. Ao criar uma 
conta, você diz um pouco de si pre-
enchendo as questões básicas, por 

Quem se candidata a uma vaga 
de trabalho deve estar preparado 
para a avaliação da sua experiência 
profissional. Mas se, de repente, 
lhe comunicassem que o seu perfil 
na rede social da internet também 
seria um elemento a mais para sua 
candidatura?! Estaria diante de 
uma invasão à sua privacidade?!

Segundo André Alface, Gestor 
de Relações Internacionais do Site 
Em Angola, nenhuma empresa 
tem o direito de ‘espiar’ o perfil do 
candidato. “Como o próprio nome 
indica, um ‘perfil pessoal’ é um 
perfil individual e privado. Recen-
temente surgiram denúncias de 
empresas americanas que exigiam 
que os candidatos a um emprego 
cedessem o seu login e password 
de Facebook para verificação. Esta 
não é uma política de recrutamen-
to admissível do ponto de vista 
moral e também levantas muitas 
dúvidas legais”. 

E, continua: “Isto não invali-
da que as empresas não possam 
procurar e “espreitar” o perfil de 
um candidato, o que sabemos que 
acontece de forma frequente. Este 
cenário, já não me parece de todo 
preocupante, uma vez que pro-

cedendo desta forma as empresas 
apenas têm acesso a informação 
pública, que pode ser visualizada 
por qualquer pessoa”.

Rafael Fernandes comenta que 
“é uma tentação a que ninguém 
resiste! É humano, querer ver se a 
pessoa tem alguma coisa na net. 
Sabemos, hoje, que é, em muitos 
casos, factor de exclusão. No en-
tanto, o contacto pessoal, este sim, 
fará a diferença”.

Se a empresa pode espiar o perfil 
do candidato, logo podemos supor 
que é justo que todo trabalhador faça 
uso dos aplicativos virtuais no ser-
viço, não é?! Mas, às vezes isto não 
acontece, muitas empresas proíbem 
o uso das redes sociais na hora de 
trabalho, será que é justo?!

Para André é perfeitamente ad-
missível. “É claro que existem ramos 
de actividade em que é importante 
que os funcionários tenham total 
acesso às redes sociais, mas na maio-
ria dos casos, tal liberdade apenas 
resulta em perda de produtividade. 
Se uma empresa acredita que os seus 
funcionários estão a render menos 
devido à utilização constante das 
redes sociais, é compreensível que 
proíba a sua utilização” conclui.

‘Perfil virtual’, um adicional  
do Curriculum Vitae?! 
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Rede social, você é por mim ou contra mim?

“A Constituição angolana não 
especifica, directamente, a conduta 
ou aquela pessoa que possa violar o 
direito de privacidade ou intimi-
dade de outrem. Mas, o direito à 
privacidade está subjacente aos 
Direitos de Personalidade, que são 
fundamentais e absolutos. Todos 
os cidadãos angolanos detêm. As 
pessoas podem participar situações 
no qual sintam que a sua privaci-
dade foi invadida, a lei prevê, nada 
foi revogado. Não possuímos um 
tribunal específico para esses casos, 
mas eles encontram-se subjacentes 
aos crimes comuns.

O Direito de Personalidade 
está consagrado no Artigo 32 da 
Constituição angolana. Quando o 
legislador constituinte sufragou nos 
termos do Art.º 32: ‘Reconhecendo 
a todos os direitos à Identidade pes-
soal e a capacidade civil (a naciona-
lidade, o bom nome, a reputação, 
a imagem da pessoa, a reserva de 
intimidade privada e familiar), isto 
é que temos, devidamente, consa-
grado na nossa constituição. 

Nos termos do mesmo disposi-
tivo legal, amparado na Constitui-
ção, aprovado em Janeiro de 2010, 
realça-se que todas as condutas que 
violam tais direitos, as leis especí-
ficas desta situação, estabelecem 
as condições em que os agentes 
devem aplicar os métodos para 
que os infractores respondam pela 
Justiça ou seja penalizados.

Recentemente, junto à nossa 
Direcção Nacional de Registração 
Criminal, foi incorporada uma 
repartição que cuida dos crimes 
informáticos. Porém, muitas vezes, 
os cidadãos recorrem aos sites de 
relacionamentos, redes sociais e 
programas de mensagem instan-
tânea no telemóvel para atentarem 
contra o bom nome, a reserva da 
imagem, a reputação física e moral 
de outrem. Quando isto acontece, 
não se trata de um crime informáti-
co, mas sim de um crime que viola 
a honra e a dignidade das pessoas, 
isto deve ficar claro. Não estamos 
diante de um crime informático 
quando ocorre essas situações! 
O crime informático segue outra 
direcção, como exemplo, alterar 
dados bancários. Esses são os casos 
considerados crimes informáticos. 

A invasão à privacidade nas 
redes sociais está relacionada com 
a violação da integridade e o bom 
nome das pessoas, que a nossa lei 
também preserva. E, que à luz do 
direito instituído na nossa Repúbli-
ca de Angola, no Artº 390, o Crime 
de ultraje público (Consagrado), no 
qual cita que aquela pessoa, de for-
ma voluntária e deliberada, contra 
a vontade de outrem torna pública 
a imagem e denigre, é punido com 
pena de prisão. Essas penas variam 
entre os seis meses a dois anos de 
prisão e multas correspondentes. 

As pessoas lesadas e que sentem 
que foram ultrajadas por alguém 
podem participar às autoridades 
policiais, à polícia de investigação 
criminal e ao Ministério Público 
no sentido de fazer desencadear o 
competente processo-crime.

O cidadão que é vitima desses 
crimes devem apresentar o registo, 
a identificação de quem praticou o 
crime e imagens que comprovam 
a violação. Este material será ane-
xado a uma participação criminal 
e encaminhado à autoridade do 
Ministério Público ou à Polícia 
Investigação Criminal. Com estes 
documentos as autoridades com-
petentes darão início ao processo-
crime notificando o arguido, 

A revolução nas tecnologias da infor-
mação têm ditado grandes mudanças 
na sociedade mundial, voltamos a 
sublinhar, no que se refere à comu-
nicação entre as pessoas. O cresci-
mento de sites de relacionamentos, 
redes sociais e programas de men-
sagem instantânea no telemóvel, de 
forma zen, a utilização destes apli-
cativos virtuais trouxeram vários be-
nefícios à sociedade. O gestor André 
Alface recorda que as redes sociais 
foram determinantes nas últimas re-
voluções que ocorreram em países do 
mundo árabe. “A chamada Prima-
vera Árabe nasceu a partir de movi-
mentos formados no Facebook e no 
Twitter. As redes sociais têm hoje po-
der suficiente para desencadear mo-
vimentos capazes de colocar milhões 
de pessoas nas ruas e para derrubar 
governos” enfatizou.

Porém, existem dois lados da mes-
ma moeda, elas também trouxeram 
alguns problemas: a exposição da 
vida das pessoas que utilizam tais 
ferramentas, o que chamaríamos de 
invasão da privacidade nas redes so-
ciais.

Nos dias de hoje, muitos crimes 
são cometidos fazendo-se uso destas 
ferramentas da internet, entre eles o 
delito que atenta contra a honra e o 
bom nome de outrem, a calúnia e a 
difamação.

Quando declarar que a privacidade 
de alguém foi invadida, se na time-
line se compartilha aspectos da vida 
pessoal e íntima?!

Segundo Alface, a questão é bas-
tante complexa quando existem por 
aí milhões de pessoas a partilhar as-
pectos da sua vida pessoal e íntima 

As redes sociais também são conhe-
cidas por lançar fenómenos virais e 
tendências. Quem não se lembra das 
planking, uma brincadeira em que a 
pessoa se deita com o corpo esticado 
e os braços colados ao corpo, como 
se estivesse em cima de uma pran-
cha ou tábua de engomar (“plank”, 
em inglês)?! A brincadeira só tinha 
graça se fosse feita em lugares inu-
sitados – uma moto, no carro de 
compras do supermercado, nas es-
cadas, em cima duma caixa térmica, 
entre outros- depois fotografava-se 
e fazia-se o upload na rede social na 
internet. Contudo, a brincadeira teve 
o seu ‘fim’ decretado quando come-
çaram a surgir pessoas lesionadas. No 
dia 15 de maio de 2011, Acton Beale, 
um jovem australiano de vinte anos, 
morreu após cair de uma sacada 
no sétimo andar de um edifício em 
Brisbane, durante uma tentativa de 
planking. Foi a primeira vítima fatal 
conhecida desta actividade.

Mas agora os memes (ideia que é 
propagada através da World Wide 
Web. Esta ideia pode assumir a for-
ma de um hiperlink, vídeo, imagem, 
website, hashtag, ou mesmo apenas 
uma palavra ou frase) estão mais 
‘moderados’. A nova tendência agora 
é o selfie (auto-retrato) e braggie (fo-
tos postadas para provocar inveja nos 
amigos internautas).

De tendência a meme, algumas 
pessoas arrependem-se de publicar 
determinada foto ou ter feito tal co-
mentário. Por exemplo, causa co-
moção ver alguém tirar um selfie no 
funeral de um entre querido. Apa-

Ok, acho que invadiram a minha privacidade?! 

Postou está postado!

Invasão

Precauções

em redes, como o Facebook. Contu-
do, ressalta que “podemos conside-
rar que a divulgação não autorizada 
de fotografias ou de informações 
pessoais é um acto que atenta con-
tra a nossa privacidade. Ainda mais 
grave é a criação de perfis falsos, com 
informações pessoais e fotografias 
de outras pessoas. Aqui, já estamos 
a entrar num campo que ultrapassa 
a invasão de privacidade e que entra 
no domínio do roubo de identidade”.

“É importante que quem utiliza as 
redes sociais perceba que a protecção 
da sua identidade nas redes sociais 
depende sobretudo do seu compor-
tamento e daquilo que partilha. A 
linha entre a exposição excessiva e 
a invasão de privacidade é por vezes 
muito ténue” alerta André.

Já o engenheiro Rafael  Fernandes 
acredita que toda pessoa que se re-
gistra e dá acesso aos seus dados na 
internet deve ter a atenção redobrada 
e estar preparado para o ‘assédio’ por 

parte destas comunidades. Sugerin-
do “opte por não se expor demais, 
tendo bom senso na introdução de 
dados pessoais”.

Atenção, possuir uma conta em 
determinada rede social e o facto de 
as pessoas estarem dispostas a parti-
lhar cada vez mais informação priva-
da, não significa dizer que devemos 
aceitar a perda de privacidade. 

“Felizmente, não somos obrigados 
a abdicar da nossa privacidade, ape-
nas por fazermos parte de uma rede 
social. Todas as redes sociais ofere-
cem diferentes níveis de privacida-
de, que são suficientes para manter 
grande parte dos nossos dados relati-
vamente privados. 

Quem se preocupa com a protec-
ção da sua própria privacidade deve 
reservar alguns minutos para con-
figurar as definições das suas contas 
nas redes sociais, definindo o que 
deseja partilhar e com quem deseja 
partilhar” explica André.

O que diz a legislação 
angolana 

gar e pedir desculpas no Facebook, 
muitas vezes, quase de nada adian-
ta, ‘o mal foi feito e compartilhado 
nos murais de outrem’. Pousar sem 
roupa, dizer que é dono do corpo e 
tem o direito de publicar onde quiser, 
não é assimilado de forma positiva 
por uma sociedade que ‘consagra’ o 
corpo como um templo. Ou, publi-
car que o cliente X nunca apreende 
a mensagem de tal spot publicitário 
que a empresa pública, pode gerar si-
tuações de insatisfação. Mas, não se 
será possível reverter situações deste 
tipo?!

“Existe uma frase que se aplica 
perfeitamente a esta situação: ‘uma 
vez na Internet, para sempre na In-
ternet’. Isto significa que quando pu-
blicamos algo, que acaba por ter re-

percussões negativas, não é possível 
simplesmente apagar o post ‘proble-
mático’ e fingir que nada aconteceu. 
O melhor é mesmo assumir o erro e 
pedir desculpa” elucida André.

No caso das empresas, André co-
menta que a questão é ainda mais 
complexa. “Todo o trabalho de ma-
rketing e de branding, realizado ao 
longo de anos pode ser comprometi-
do por um post inconsciente. Quan-
do isso acontece, é necessário optar 
por uma política de contenção de 
danos, procurando atenuar os estra-
gos feitos à imagem da empresa. Para 
evitar que estes episódios negativos 
aconteçam, as empresas devem co-
locar a sua presença nas redes sociais 
nas mãos de profissionais competen-
tes e experientes” afirma.

analisando os meios de provas e o 
processo, seguirá com o seu trâmite 
legal até o Tribunal designado. 
Para esses casos, que não possuem 
características de crime hediondo 
(com penas maiores são atribuí-
das para estas situações), a pena 
é corrigível e varia dos três dias a 
dois anos. O processo é célere cujos 
prazos estão estabelecidos na nossa 
Lei do Processo Penal.

O prazo para instrução de pro-
cessos dessa natureza corresponde a 
35 dias, com todas as prorrogações, 
até à constituição e remessa desse 
processo à instância do Tribunal 
competente”. 

Crimes de comoção pública 
compartilhadas nas Redes 
Sociais
(Foi citado o caso de Bárbara Sá No-
gueira, Jorge Valério e o Caso Prelex 
como exemplos, suas imagens  
foram expostas e compartilhadas 
nas Redes Sociais)

“As famílias lesadas podem 
solicitar aos órgãos de justiça que 
localizem todas as pessoas que sem 
autorização expressa da família 
publicaram fotos de suas entes 
queridas nas Redes Sociais. Imagens 
chocantes requerem cuidado na 
sua publicação. A publicação de 
imagens e vídeos, sem uma decisão 
prévia do Poder Judiciário relativas a 
esses crimes criam um certo dese-
quilíbrio na investigação e na socie-
dade angolana. Por vezes, as ima-
gens não são reproduzidas fielmente 
conforme os factos ocorreram e são 
disponibilizadas à sociedade. E esta, 
de forma empírica, faz o seu próprio 
julgamento, de modo severo.

As pessoas devem ter caute-
la quando forem compartilhar 
imagens e vídeos de teor violento e 
chocantes porque a sociedade age 
de forma emotiva, sem conhe-
cimento profundo dos factos. As 
pessoas gostam de comentar sobre 
todo tipo de assunto que está na 
media, podem fazê-lo à vontade, 
mas o problema é que muitos não 
têm domínio ou desconhecem. O 
problema reside quando a aborda-
gem acaba por influenciar também 
as pessoas responsáveis de intervi-
rem nos processos judiciais. Uma 
má influência, decorrente de uma 
análise precipitada e superficial, que 
são comentadas nas redes sociais, 
pode efectivamente desviar a aten-
ção e o ritmo do processo”. 

Alcineo Cristóvão Luís,  
Advogado-Penalista


