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1. Habilidades Gerais de Comunicação
1.1.

Entendimento do conceito das redes sociais

A fim de começar com vários conselhos sobre o uso de redes sociais simples, deve haver um entendimento
comum sobre o significado das mesmas. Quanto mais mergulharmos no século XXI, mais ouvimos e
implementamos o conceito de redes sociais nas nossas vidas cotidianas. Existem várias definições sobre
redes sociais, e um dos mais simples e mais abrangentes resumos sobre este conceito é formulado por
Matthew Hudson (2018): "rede social refere-se a sites e aplicativos que são projetados para permitir que
as pessoas compartilhem conteúdos rápido, eficiente e em tempo real "-M. Hudson.

As redes sociais mudaram os
hábitos cotidianos das pessoas, por
exemplo, muitos jornais e/ou
revistas
tornaram-se
exclusivamente eletrónicos devido
aos dispositivos digitais que são
preferidos em vez de formatos de
papel tangíveis. Pode ter notado
que os seus netos ou os seus
amigos não têm muitas fotos
tangíveis, mas têm milhares delas
nos seus computadores, telefones
e tablets. Livros, revistas, artigos,
jornais, fóruns e debates públicos
tornaram-se digitais. A Figura 1
resume as estatísticas mundiais do
uso das redes sociais por região
(janeiro de 2018), demonstrando
que esse conceito se tornou um
fenómeno mundial.

Figura 1: Taxa de abrangimento das redes sociais globais a partir de 2018, por região (www.statista.com)
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1.2.

Tipo de redes sociais e plataformas (Facebook, Twitter, Skype, Viber, WhatsApp)

Existem vários tipos de redes sociais e plataformas, mas neste guia vamo-nos concentrar nos que são mais
conhecidos, que são também os referidos na pesquisa "DIAL" do projeto sénior.
As maiores redes sociais são o Facebook e o Twitter. As rede sociais mais populares de mensagens e
compartilhamento de conteúdo são Skype, WhatsApp e também o Viber. Todos eles têm diferentes
públicos-alvo, propósitos e conteúdos. Este capítulo fornece explicações curtas, abrangentes e concisas
sobre as plataformas sociais.

Facebook:

•

•

Uma plataforma on-line onde pode criar a sua conta e compartilhar com seus amigos (ou quem
você quiser) as suas fotos, artigos de Internet, notícias de jornal, vídeos, histórias e outras
informações.
Pode criar ou aderir a um grupo (como um fórum), a fim de discutir os temas do seu interesse
com outras pessoas. Também pode seguir virtualmente o seu músico favorito, banda, ator, loja,
livro, estrela de TV ou até mesmo cafeterias para obter as informações mais frescas up-to-date.
A Figura 2 é um exemplo do grupo do Facebook do projeto "DIAL". Pode seguir esta página e ver
como o projeto está progredindo, quais são as atualizações e ler algumas informações
relacionadas com digital-sénior. Também é bem-vindo para participar de uma conversa.

Figura 2: Exemplo de um grupo no Facebook “Project’s “DIAL”
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•

•

•

Se tem um hobby, por exemplo blusas de tricô, você pode criar um pequeno grupo de negócios e
vender os seus produtos on-line, olhar para os clientes e expandir a sua base de clientes (Se você
está interessado nesta opção, você também tem que entrar em contato com seu governo local e
descobrir todas as informações importantes que você tem que ter em mente ao criar uma
pequena empresa).
Além de partilha de informações no Facebook, você também pode jogar jogos, procurar por
eventos interessantes nas proximidades. Pode ver quais os eventos que os seus amigos estão
interessados. E você também pode mandar mensagem aos seus amigos e familiares. Em vez de
enviar e-mails, você pode escolher a opção de mensagens e enviar mensagens rápidas para
qualquer pessoa de graça. A melhor coisa sobre mensagens é que você pode até mesmo entrar
em contato com o grupo do Facebook de sua cafeteria favorita e perguntar-lhes on-line se eles
estão abertos ao domingo ou qualquer outra informação.
No início, o Facebook era destinado a jovens e estudantes, mas hoje em dia esta plataforma é
usada por pessoas de todas as idades. Esta plataforma tornou-se não somente um lugar para que
os indivíduos compartilhem interesses e opiniões comuns, mas igualmente para que as
companhias promovam os seus negócios. É por isso que os utilizadores do Facebook veem
anúncios e eventos da empresa com muita frequência.

Twitter:
•

Um site de rede online onde as pessoas escrevem mensagens curtas para os seus seguidores. A
mensagem criada nesta plataforma é chamada de tweeting. Você pode criar a sua própria conta
e seus próprios tweets, mas não é obrigatório twittar. É possível ter uma conta apenas para ler
tweets de outras pessoas. Por exemplo, você pode seguir o presidente do seu país ou a sua
celebridade favorita. Na Figura 3 você pode ver a conta do Twitter do jogador de futebol
mundialmente famoso Ronaldo. Mais de 74 milhões utilizadores do Twitter seguem-no para ler
os seus tweets.
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Figura 3: Exemplo de uma conta no Twitter – Perfile do Cristiano Ronaldo no Twitter, seguido por mais de 74
milhões de utilizadores do Twitter.

•
•

•

Algumas pessoas usam o Twitter para explorar e acompanhar empresas interessantes.
"As pessoas enviam tweets por todos os tipos de razões: vaidade, atenção, desavergonhada autopromoção das suas páginas Web, tédio. A grande maioria dos tweeters fazem este microblogging
como uma coisa recreacional, uma possibilidade de gritar para o mundo e deleitar-se com o facto
de muitos povos escolherem ler o seu material. "– Paul Gil.
Existem muitas celebriadades e empresas que as pessoas gostam de seguir e o Twiter é ainda
popular por isso, mas em alguns países o seu conceito e públicomudaram. Observa-se que agora
é mais uma plataforma focada no negócio, é um lugar maioritariamente utilizado por jornalistas,
os políticos

Skype (ref. Skype homepage):
•

•
•

•

O Skype é um software que permite conversar para todo o mundo. Milhões de pessoas e
empresas usam o Skype para fazer chamadas de vídeo e de voz de um para um e de grupo, enviar
mensagens instantâneas e compartilhar arquivos com outras pessoas. Você pode usar o Skype no
seu telemóvel, computador ou Tablet.
O Skype é gratuito e fácil de utilizar.
Se você pagar um pouco, pode fazer chamadas para redes fixas e mandar mensagens. Você pode
pagar por utilização ou por mês. E no mundo dos negócios, isso significa que você pode trazer
todo o seu ecossistema de trabalhadores, parceiros e clientes juntos de forma a facilitar o trabalho
em equipa ou em rede.
O Skype é uma plataforma para todos, os públicos não mudaram dramaticamente durante os anos
da sua existência.
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Viber (ref. Viber homepage):
•
•
•
•

O Viber é um aplicativo de chamadas e mensagens que conecta pessoas – não importa quem
sejam, ou de onde eles são.
Você pode compartilhar vídeos, Fotos e links. Você também pode fazer chamadas telefónicas
gratuitas, chamadas de vídeo e enviar mensagens gratuitamente.
O aplicativo é popular na Europa Oriental, na Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia.
O aplicativo é destinado a todos que gostam de conversar, enviar mensagens e vídeos para seus
amigos e famílias.

WhatsApp:
•
•
•
•

Este aplicativo não difere muito do Viber. É também um aplicativo gratuito que é usado para
mensagens, partilha de arquivos, mensagens de voz, chamadas de vídeo e chats em grupo.
O aplicativo é destinado para smartphones, mas você também pode usá-lo em seu desktop.
O aplicativo pode ser usado apenas on-line (você tem que ter acesso à Internet).
O aplicativo é destinado a todos que gostam de conversar, enviar mensagens e vídeos para seus
amigos e famílias.

A comunicação nessas plataformas é geralmente informal, já que chegar a alguém através das redes
sociais é considerada forma bastante informal de comunicação. Você pode expressar as suas emoções
com os chamados Emoji-ícones ou pequenas animações de rostos, animais ou outros objetos que você
pode adicionar à sua conversa. Por exemplo, você pode desejar a um membro da família "feliz
aniversário!" e adicionar uma flor ou um rosto sorridente. A Figura 4 é um exemplo de envio de um
desejo de aniversário com Emoji no Facebook.

Figura 4: Exemplo da utilizaçãode um emoji numa mensagem de Parabéns no Facebook

1.3.

Criar e apagar uma conta nas redes sociais

Geralmente a criação de contas nas redes sociais ou em qualquer lugar na Internet é um procedimento
simples, você só precisa de um endereço de e-mail ativo. Sempre que você estiver interessado em criar
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uma nova conta nas redes sociais (por exemplo, no Facebook), você tem que procurar por esses
indicadores como:
• criar nova conta
• Registe-se aqui
• Ainda não está registado? Registe-se aqui
Esses indicadores estão em todas as redes sociais ou em quaisquer outras plataformas de Internet que
permitam registrar a função, permitindo assim que você se torne parte de sua comunidade. Quando você
clicar no botão registrar, o site pedirá o seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e os seus dados de
nascimento. Este é o procedimento habitual. A fim de entender mais especificamente como se inscrever
no Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype e Viber continuar a ler este capítulo.

Criar/apagar uma conta no Facebook
Passo 1: Abra a janela da Internet. Na barra de endereço: www.facebook.com. A página inicial do
Facebook irá aparecer. Antes de se inscrever, você deve saber que você tem que ter pelo menos 13 anos
de idade (isto se refere aos seus netos). O registo no Facebook é gratuito.

Figura 5: Screenshot da página inicial do Facebook e da barra de endereços com o endereço correto.

Passo 2: Na página inicial do Facebook, digite seu nome, sobrenome, endereço de e-mail, senha,
aniversário e sexo. Você deve usar o seu nome real para a sua conta.
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Figura 6: Registro para o Facebook.

Passo 3: Clique no botão "inscrever-se". Se todas as suas informações estiverem corretas, você receberá
um e-mail de verificação para o endereço que você forneceu.

Figura 7: Botão de inscrição que tem de ser clicado depois de inserir todos os dados acima

Passo 4: Clique no botão "inscrever-se". Se todas as suas informações estão corretas, você receberá um
e-mail de verificação para o endereço que você forneceu. Agora você tem que abrir o seu e-mail e ver se
você tem uma nova mensagem do Facebook. Se houver um novo e-mail do Facebook, clique para abri-lo
e, em seguida, clique no link azul. Esse é o link de verificação. Depois de clicar sobre isso, você pode fechar
o seu e-mail. Volte para o primeiro passo.
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STEP 5: Agora você está na página inicial do Facebook e, desta vez você vai entrar usando seu endereço
de e-mail e a senha que você criou para a sua conta do Facebook.

Figura 8: A homepage do Facebook. O círculo Vermelho indicao local onde deve inserir os dados de acesso.

Você seguiu 5 passos para criar uma conta no Facebook. Assim como você tem todos os direitos para criar
uma conta, você também tem direitos para eliminar a conta. A fim de eliminar a conta, em primeiro lugar
deve entrar no seu perfil.
Para eliminar a sua página do Facebook, você deve entrar na sua conta, em seguida, vá para a página
"Eliminar minha conta" em facebook.com/help/delete conta e clique no botão azul grande.
A página de ajuda do Facebook diz: "quando você elimina a sua conta, as pessoas não poderão vê-la no
Facebook. Pode demorar até 90 dias para apagar todas as coisas que você postou, como as suas fotos,
atualizações de status ou outros dados armazenados em sistemas de backup. Enquanto estamos
eliminando essas informações, é inacessível para outras pessoas que usam o Facebook. " Se mudar de
ideias e iniciar sessão mais tarde, ser-lhe-á oferecida a possibilidade de reativar a sua conta, mas alguns
ou todos os seus dados podem ter sido eliminados.

Criar uma conta no Skype
Passo 1: Clique duas vezes no ícone do aplicativo Skype no seu computador (provavelmente está no seu
ambiente de trabalho).
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Figura 9: Janela do Skype – o botão criar uma contaencontra-se em baixo.

Passo 2: Preencha o formulário de acordo com as informações necessárias. Escreva o seu nome,
sobrenome, número de telefone e crie uma senha. Em vez do seu número e nome, você pode usar o seu
e-mail clicando em "Use o seu e-mail em vez disso". No início, você pode anotar a senha num pedaço de
papel e colocá-lo em algum lugar seguro, mas você deve sempre escolher uma senha, que você será capaz
de se lembrar.

Figura 10: Criar uma conta no Skype – ficha de inscrição.

Passo 3: Sempre que preencher as informações, clique no botão azul grande com "NEXT" (Seguinte)
escrito nele. O Skype enviará um código de segurança para o seu endereço de e-mail. Agora vá para o seu
e-mail, faça o login e deve haver um novo e-mail do Skype. Abra-o clicando no e-mail do Skype e haverá
um código de segurança, que você escreveu no formulário de solicitação do Skype. Agora olhe para o
código, escreva-lo no lugar e volte para o registro do Skype e digite esse código e clique em "Next"
(Seguinte). O Skype levará algum tempo para carregar a sua conta, por isso, seja paciente. Depois disso, a
sua nova conta será configurada para se comunicar com seus entes queridos.
Nas etapas anteriores, aprendemos que uma conta do Facebook pode ser eliminada. Para o Skype é um
pouco mais complicado, como o Skype está ligado às contas da Microsoft e eliminando a conta do Skype,
você pode perder todas as suas informações. Então, se decidir não usar mais o Skype, basta alterar os
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seus dados no Skype para que não seja encontrado. Caso contrário, eliminar a conta Skype não é
considerado como um conhecimento de habilidade digital básica.

Criar uma conta no Twitter
Passo 1: Vá para www.twitter.com online. O Twitter Home Page abrirá. Clique no botão azul grande
"inscrever-se".

Figura 11: Botão azul de inscrição no Twitter

Passo 2: Depois de clicar no botão azul grande, o Twitter abrirá uma janela pedindo o seu nome e número
de telefone. Pode também usar o seu e-mail assim como ao se inscrever no Twitter. Vamos tentar com o
registro do telefone desta vez. Preencha as informações e clique em NEXT (Seguinte) .

Figura 12: Registo para a conta Twitter.

Passo 3: Se optar por se inscrever com um número de telefone, o Twitter exigirá que o verifique enviando
uma mensagem de texto SMS com um código. Confirme se no seu telefone existe uma nova mensagem
do Twiter com um código. Digite o código no registo do Twitter. Siga as etapas da aplicação preenchendo
as informações e clicando em "Next" (Seguinte).

Passo 4: Criar um nome de utilizador é um passo muito importante. Os criadores do Twitter
sugerem que os nomes de utilizadores devem ter menos de 15 caracteres de comprimento e não
podem conter "admin" ou "Twitter", a fim de evitar a confusão da marca.
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Se pretender eliminar a conta Twitter:
Passo 1: Entre na página do Twitter na internet.

Figura 13: Barra de endereço do Twitter.

Passo 2: Clique no seu avatar do Twitter no topo da página.

Figura 14: Localização do seu avatar do Twitter.
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Passo 3: Clique em Configurações e privacidade.

Figura 15: Botão das Configurações e privacidade.

Passo 4: Clique em Desactivar a sua conta no final do menu na sua conta.

Figura 16: Menu da conta e botão de desactivação..
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Passo 5: Introduza a sua password para confirmar a desactivação da conta.

Figura 17: Introdução da Password para confirmar a desactivação da conta Twitter.

Criar conta no WhatsApp e Viber (instruções vistas em digitalunite.com)
Estes passos são para os utilizadores de dispositivos digitais que possuem smartphones, pois o WhatsApp
e Viber são usados principalmente em telemóveis (embora seja possível sincronizar as suas contas
WhatsApp e Viber com o seu computador também).
Passo 1: Descarregue os aplicativos Viber ou WhatsApp online. Vá à Play Store no seu telefone. Escreva
‘WhatsApp' ou 'Viber' na barra de pesquisa. Aparecerá o aplicativo WhatsApp Messenger, que é gratuito
para download. Clique em 'instalar'.

1
.

2
.

Figura 18: Instalar Whatsapp. 1. Barra de pesquisa; 2. Butão de instalar a aplicação.
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Passo 2: Clique em "aceitar" para dar ao Viber e ao WhatsApp as permissões necessárias para executar.
Isso iniciará automaticamente o processo de download. Observe que, dependendo da ligação que
escolher para descarregar a aplicação, pode incorrer de encargos.

Figura 19: Butão “Aceitar” de forma a iniciar a instalação.

Passo 3: Quando o download estiver concluído, clique em ‘Abrir’ para abrir a aplicação.

Figura 20: Butão ‘Abrir’.
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Passo 4: Será solicitado a concordar com os termos de utilização. Aceite para passar para a próxima fase.

Figura 21: Aceitação dos termos de utilização.

Passo 5: Precisa verificar o seu número de telefone. Introduza o seu número de telemóvel e clique em
‘Seguinte'. Será solicitado a confirmar que este é o número que deseja verificar, por isso, se cometeu
algum erro, pode voltar e corrigi-los. Em seguida, será enviado um texto com um código de verificação de
6 dígitos. O WhatsApp deve detectar automaticamente isso e verificar o seu número, mas se não, basta
escrever o código que lhe foi enviado.

Figura 22: Verificação do número de telefone.

Passo 6: Escreva o seu nome ou apelido que deseja utilizar no seu perfil do WhatsApp. Esse é o passo
final. Agora pode utilizar a apliocação WhatsApp para falar com os seus amigos e familiares.

18 | P a g e

Para criar uma conta do WhatsApp no ambiente de trabalho:
Passo 1: Abra a internet e na barra de endereço escreva web.whatsapp.com e clique em "Enter". Uma
nova janela aparecerá com um código QR (parece um quadrado preto com um monte de minúsculos
pontos nele).

Figura 23: Código QR do WhatsApp.

Passo 2: No smartphone abra a aplicação WhatsApp. Clique no ícone de três pontos ou no botão de
configurações do seu telefone para aceder o menu principal da aplicação. Clique em "WhatsApp Web" a
partir daqui verá uma caixa para escrever um código QR no ecrã.
Passo 3: Escrever o código QR na área de trabalho do seu smartphone. Ao concretizar a etapa anterior,
uma explicação de digitalização aparece no seu smartphone, clique em "Ok, entendi" e uma opção de
digitalização irá ligar automaticamente. No ecrã aparecerá uma camera telefónica, simule que está a tirar
uma foto do código QR com o seu telefone. Uma vez que o código QR é lido, será automaticamente
registrado no desktop app.
1
.

2
.

3
.
Figura 24: Botão de configuração no telefone (1), a opção de “WhatsApp Web” (2) e a explicação do scan (3).
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A fim de criar uma conta Viber no seu telefone, tem que fazer exatamente os mesmos passos que para a
instalação do WhatsApp, mas em vez de escrever na barra de pesquisa para WhatsApp, você tem que
procurar por Viber, clique em "instalar" e "abrir". Na Figura 23 pode ver como a instalação do Viber é
parecida

Figura 25: Instalação do Viber.

Tem que escolher o seu país e registrar o seu número de telefone. A Figura 16 mostra o processo
mencionado.

Figura 26: Registo do país e número de telephone durante a instalação do Viber no smartphone.
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O Viber irá pedir-lhe para confirmar o seu número de telefone (1) e enviará para o seu telefone um SMS
com um código que precisa escrever no formulário de registo Viber (2), que é ilustrado na figura 17.

Figura 27: Ativação do número de telefone no Viber..

Finalmente, pode escrever o seu nome ou apelido que deseja utilizar na sua conta Viber.
Para criar uma conta Viber no seu computador:
Passo 1: Verifique se a aplicação do Viber está instalada no seu telefone. Não poderá instalar o Viber com
o Windows se ainda não tiver uma conta móvel com o Viber.
Passo 2: Abra uma página na internet e escreva https://www.viber.com/download/na barra de
endereços. As opções de download serão exibidas na área de trabalho. Escolha o tipo de computador que
você tem (Windows ou Mac), por exemplo, clique em "download para Windows".

Figura 28: Opções de download para o Viber no ambiente de trabalho.

Passo 3: Depois de clicar no download, um download será iniciado e um arquivo de instalação aparecerá
na parte inferior do seu ambiente de trabalho chamado "Viber. setup. exe".

Figura 29: Viber para o ambiente de trabalho – examplo do ícone para o download.
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Passo 4: Clique no ícone de configuração que aparece na parte inferior da área de trabalho. Aparecerá
uma nova janela. Coloque um visto na caixa que concorda com os termos e condições e, em seguida,
clique em instalar.

Figura 30: Termos de aceitação e botão de instalação.

Passo 5: O processo de instalação vai começar, vai demorar 2-3 minutos. Uma janela aparecerá e haverá
apenas um botão para clicar em "fechar". Clique nesse botão, a janela desaparecerá e a aplicação Viber
estará no seu ambiente de trabalho.

Figura 31: Ícone do Viber no ambiente de trabalho.

Passo 6: Clique no ícone do Viber no ambiente de trabalho. Uma nova janela aparecerá, vai perguntar se
tem o Viber no seu telefone. Clique em "Sim". Em seguida, escreva o seu número de telefone, clique em
"continuar". Uma nova janela aparecerá com um código QR que tem
que escrever no seu telefone.

22 | P a g e

Figura 32: Janela de Boas vindas do Viber, com a introdução do número de telefone e código QR

Passo 6: Depois de escrever o código, uma mensagem "sucesso" aparecerá e será capaz de abrir o Viber.

Figura 33: Butão de abrir o Viber.

Se quiser eliminar uma conta do WhatsApp:
Passo 1: Abra o “WhatsApp” no seu telephone.
Passo 2: Clique no butão “Menu” (1) , de seguida “Configurações” (2), clique “Conta” (3) e finalmente
“Eliminar conta” (4) – A figura 34 ilustra o processo. .

3
1

2

4

Figura 34:Os 4 passos para eliminar a conta do Whatsapp. (1) Butão Menu; (2) Butão das configurações; (3) Butão
da conta e (4) Botão de Eliminar conta..

Se quiser eliminar a conta do Viber:
Passo 1: Abra o “Viber” no seu telephone.
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Passo 2: Clique “Menu”, de seguida “Configurações” (1), clique “Conta” (2) e finalmente clique “Eliminar
conta” (3).

2

3

1
Figura 35: Passos para eliminar a conta Viber. (1) Butão das configurações; (2) Butão da Conta (3) Butão Eliminar a
Conta.

1.4.

Entender como escrever um comentário num blog, site ou Fórum

Este projeto é sobre aproximar os seniores com o mundo e uma das formas de se ligar com os outros é
através da comunicação on-line. Há uma abundância de Blogs, sites, portais de notícias e redes sociais
onde pode olhar para a informação que lhe interessa. Há também muitos fóruns e Blogs para pessoas que
querem discutir algo com que se preocupam, que lhes interessa interessados ou queiram descobrir algo
mais. Neste capítulo aprenderá o conceito básico de deixar um comentário on-line, porque a parte
principal é entender como as plataformas online funcionam para que possa usar esse conhecimento e se
adaptar a todas as situações.
Por exemplo, os sites mais populares onde pode deixar um comentário são provavelmente o Facebook e
o Twitter. No Facebook, pode comentar fotos, vídeos, artigos partilhados e comentários de outras
pessoas. Pode, também, expressar a sua opinião em grupos de interesse e páginas de negócios. Pode
deixar um comentário quase em todas as publicações (exceto nos casos em que o autor do texto não
permite comentar), então a principal coisa é entender onde procurar uma seção de comentários e como
postar o seu comentário on-line. A figura 28 dá um exemplo de um comentário.
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Figura 36: Exemplo de um comentário na página do Facebook do projeto DIAL. O círculo Vermelho mostra a zona
de comentários.

1. Clique em comentar o post ou na caixa branca que diz escrever um comentário.
2. Escreva o seu comentário.
3. Clique em Enter ou para publicá-lo.
A seção de comentários está disponível em todos os fóruns e Blogs (apenas quando o autor assim o
autoriza), e o intuito é o de expressar as suas opiniões sobre um artigo, um vídeo, uma imagem ou opinião
de outra pessoa. A fim de expressar o que vai na sua mente, você tem que procurar uma seção de
comentários. A figura 29 ilustra uma seção de comentários aleatórios de um blog para seniores.
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Figura 37: Local de comentários de um blog.

É também muito popular o comentário a noitícias online. Por exemplo, no portal de notícias da BBC, pode
ler um artigo, e se, se assim o entender, pode expressar a sua opinião ou ler o que os outros pensam dele.
A figura 38 é um exemplo da seção de comentários de um artigo de notícias na página da BBC. Os
comentários são como sempre na parte inferior do artigo.

Figure 38:Zona de comentários de um artigo de notícias.

1.5.

Partilha de fotografias e videos online com amigos e família

Há muitas maneiras de partilhar fotografias e vídeos com os seus amigos e familiares. Pode enviá-los via
e-mail, redes sociais ou através de aplicações como o WhatsApp ou o Viber. Primeiro que tudo, tem que
decidir, se quer partilhar diretamente do seu telefone, camera fotográfica ou do seu computador.
Partilhar do computador significa que as suas fotografias já estão no computador. Pode fazer o upload
de fotografias do telefone oo do seu computador usando um cabo USB (que geralmente vem junto com
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cameras fotográficas e telefones) ou por Bluetooth. Se tem um cabo, pode ligá-lo ao seu telefone e
computador, fazer uma pasta especial "fotos" e armazenar as suas imagens lá.
Se quiser partilhar uma fotografia on-line, por exemplo, no Facebook tem que entrar na sua conta. De
seguida, há uma opção para criar um post, onde pode também adicionar fotografias. Esta é a partilha de
fotos on-line, e a foto será vista por mais pessoas do que apenas os membros da sua família. A figura 31
mostra o processo de fazer um post. Se clicar em "foto/vídeo", uma nova janela será aberta e pode
escolher a pasta no seu computador que fez para suas fotos, escolher uma foto, clicar sobre ela e, em
seguida, clicar em "abrir". Essa será a foto partilhada.

Figura 39: Fazer um post no Facebook.

Partilhar de um telefone é exatamente o mesmo, com a diferença que as fotos já estão no telefone. Pode
ir ao seu perfil e escolher uma foto da sua galeria de fotos.
Partilhar via WhatsApp ou Viber é um pouco diferente, porque vai escolher uma pessoa a quem deseja
enviar a imagem. As opções no seu smartphone ou computador não mudam muito, o ecrã parece
basicamente o mesmo, as únicas mudanças são que no telefone você toca com os dedos, mas no
computador, usa um rato para clicar.
Passo 1: Escolha um contato com o qual deseja partilhar fotos. Tem que seleccionar contato da pessoa.
Passo 2: Clique em Anexo

no topo do chat ou no final (depende da versão).

Passo 3: Escolhe de entre o seguinte:
-

Fotos e Videos
para escolher uma fotografia ou video do computador. Pode enviar até 30
fotos ou videos de uma vez.
Camera
para utilizar a câmara do computador para tirar uma fotografia.
Documentos
para enviar um documento.
Contactos
para enviar um contacto.
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Escolha a fota da sua galleria e de seguia clique em enviar.
1

2
.

Figura 40: Opções de envoi de fotos do WhatsApp. (1) Símbolo de anexar ficheiro; (2) Sinal da Galeria.

Enviar fotos pelo Viber é muito similar, a diferença está no aspeto da aplicação.
Passo 1: Abra uma mensagem no Viber
Passo 2: Clique no ícone da fotografia
Passo 3: Escolha a opção galeria ou role a lista de imagens recentes na parte inferior do ecrã
Passo 4: Escolha a imagem que quer enviar
Passo 5: Clique no butão enviar para enviar de imediato
Enviar fotos por e-mail é também uma opção. Os fundamentos são os mesmos para todos os e-mails,
mas como há muitas opções de e-mail, explicaremos o básico de forma a conseguir adaptar ao seu e-mail.
Quando escreve um e-mail, existe sempre a opção de “adicionar anexo” ou o símbolo . Ao clicar nesta
opção, uma nova janela irá abrir-se e, aí, poderá procurar os ficheiros que quer adicionar, que pode ser
documentos ou fotos que se encontram no seu computador. A figura 41 mostra algumas formas de como
pode aparecer o botão de adicionar ficheiros/anexos.
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Figura 41: Adicionar ficheiro.

Essas opções funcionam tanto para o envio de fotos e vídeos usando redes sociais, e-mail ou aplicativos.
Você deve sempre verificar a quem está a enviar as suas informações e se o destinatário é o correto.
Pode, também, partilhar fotos e vídeos que viu online. Por exemplo, o Facebook tem um botão "Partilhar"
em fotos, vídeos e artigos. Se clicar nesse botão, pode compartilhá-lo com os seus amigos e familiares,
quer publicamente ou individualmente. Na maioria dos posts (um post pode ser um formulário de uma
imagem, um vídeo, um artigo ou uma opinião) há uma opção de partilha. A Figura 42 ilustra a opção de
partilha.

Figura 42: Opção “Partilhar” no Facebook como partilha de coisas com amigos e familiares.

1.6.

O conceito de conversar online

Conversar online significa que a comunicação é feita, maioritariamente, por escrito com outras pessoas
que estão online. Para tal, é necessário ter ligação à Internet (no seu computador ou no seu telefone) e
uma conta nas redes sociais, onde pode conversar online, por exemplo, no Facebook. A comunicação por
mensagem é privada, o que quer dizer que apenas a pessoa com quem está a falar poderá ver as suas
mensagens. Para além da comunicação privada, poderá também participar em forúns ou conversas em
grupo, com amigos os familiares.
Por exemplo, no Viber e WhatsApp poderá conversar com um amigo e, ao mesmo tempo enviar fotos e
vídeos. É importante saber que conversar online é gratuito.
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Quando conversar no Facebook tem que utilizer o Messenger. A Figura 43 ilustra o messenger no
Facebook.

Figura 43: Símbolo do Messenger no Facebook. O. Messenger é um local onde poderá enviar mensagens. Ao clicar
neste botão uma lista de contactos aparecerá. Poderá escolher com quem falar e clicar em Enter.

Figura 44: Janela do Messenger. Pode escrever mensagens, enviar ficheiros e colocar emojis.

Neste capítulo, explicámos o conceito básico chat usando o exemplo do Facebook Messenger. Pode
também conversar no Skype ou em qualquer rede social. Este conhecimento pode ser adaptado quando
usar outras plataformas para conversar. Caso queira comprar algum artigo que vê numa página de uma
rede social, ao entrar na página inicial, abrirá automáticamente uma janela de conversação, que poderá
utilizar para fazer a encomenda ou a compra. Nessa conversa pode ser um funcionário ou através de
mensagens automatizadas a dar-lhe o apoio que necessita. Chamamos apenas à atenção para, quando
utilizar este tipo de meio para fazer uma compra, não divulgar informação privada importante. Tenha
sempre em mente a sua segurança.
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1.7.

Fazer chamadas de telefone e video chamadas através da internet

Pode fazer uma chamada usando o seu telefone e também o seu computador. Hoje em dia pode usar
aplicações de Internet para fazer chamadas e falar com os seus amigos e familiares que vivem no
estrangeiro, sem qualquer custo. Apresentamos alguns exemplos.
Fazer uma chamada utilizando o Facebook
Passo 1: Abra a aplicação do Messenger no Facebook.
Passo 2: Clique no contacto para quem deseja ligar.
Passo 3: Localize o botão de chamada no canto superior direito.
Passo 4: Se não tiver o Messenger do Facebook instalado, poderá fazer e receber mensagens na mesma.

Figura 45: Chamada de video e botões de chamadas no Facebook. Ao clicar neles a chamada terá início.

Para fazer uma video chamada ou chamada simples no Viber ou no WhatsApp é necessário:
Passo 1: Abra a aplicação WhatsApp ou Viber.
Passo 2: Clique em Chamadas. Encontra-se no topo do ecrã.
Passo 3: Clique em Nova chamada. É o botão redondo verde com o símbolo + perto do ícone do telefone
no canto inferior direito do ecrã.
Passo 4: Clique no ícone do telephone. Encontra-se junto do ícone da video chamada do lado direito do
nome do contacto.
NOTA: Para iniciar a chamada, clique no nome do contacto. Clique em chamada gratuita e espere que a
chamada inicie. A aplicação dirá se a pessoa a quem está a ligar está online ou offline.
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Figura 46: Ilustrações de chamada de WhatsApp.

Fazer chamadas via Skype:
Passo 1: Encontre a pessoa com quem quer falar através da lista de contactos.
Nota: Se você tiver sincronizado a sua lista de contactos do telemóvel com o skype poderá aceder
diretamente a ela. Depois é só clicar no símbolo do skype ao lado do nome do contacto.
Passo 2: Seleccione o contacto e clique em audio , ou video
grupo basta adicionar outra pessoa.
Passo 3: No fim de cada chamada clique em terminar chamada
conversa escrita em chamada, basta clicar em audio

. Se quiser fazer uma chamada de
. Rapidamente pode tornar uma

, ou video

.

2
3

1

4

Figura 47: Janela do Skype opções de chamada. Lista de Contatos; (2) Botão de Video chamada; (3) Botão de
chamada de vós; (4) Janela de mensagens escritas. .
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2. Segurança online
Ser possível conectar-se com pessoas virtualmente é divertido e ajuda a passar o tempo, contudo, se não
estiver ao corrente dos perigos da internete pode ser muito perigoso. Há precauções que deve tomar
quando navega na internet, cria contas ou coloque fotos suas ou dos seus amigos e familiares. Neste
capítulo aprenderá alguns pontos de segurança basicos que deverá ter mente sempre que se encontra
online.
Quando criar um aconta online, é muito importante escolher uma palavra pass adequada. Caso seja um
e-mail ou uma conta numa rede social, deverá sempre escolher uma palavra pass forte de froam a garantir
a sua segurança online.
Chriss Hoffman (2015) refere que “de acordo com o conselho tradicional – que ainda é bom – uma palavra
pass forte deve”:
•
•
•
•

Ter, no minimo characteres,: Deve escolher uma pass longa., no mínimo de 12 a 14 characteres
de comprimento. Uma pass mais longo é até mais aconselhável.
Incluir números, símbolos, letras maiúsculas e letras minúsculas: Utilize uma mistura de diferente
tipos de caracteres de forma a ser mais difícil de replicar.
Que não seja uma palavra ou junção de palavras: Deve manter-se longe de palavras obvias. Evite
utilizar nomes de coisas que lhe tenham algum significado sentimental. Exemplo: casa vermelha.
Que não dependa de coisas ou situações: Não utilize situações ou troca de caracteres. Por
exemplo: “Casa” não fica forte se trocar o “a” por um número.

A criação de uma palavra pass é apenas um de muitos passos que de ter em conta no que diz respeito à
segurança online. Todas estes conselhos são aplicáveis em todas as situações relativamente à navegação
da internet. Um outro conselho deve-se à não utilização de moradas, números de telefone ou nomes de
familiares para criar uma pass, pois é algo comum, logo não é seguro.

2.1.

Proteger as suas contas das redes sociais

Além de criar uma senha segura para sua conta nas redes sociais, precisa, também, de proteger a conta.
De seguida iremos ver alguns exemplos do que pode ser feito.
Mudar regularmente a senha – é recomendado que se altera a senha das suas contas uma vez por mês.
Ter em atenção e-mails suspeitos – existem e-mails que o avisam que alguém tentou aceder à sua conta
através de um novo dispositivo. Por exemplo: se abrir o seu e-mail sempre no mesmo computador o email consegue reconhecê-lo, mas abrir o email no telefone irá receber uma mensagem a perguntar se
utilizou outro dispositivo para entrar no seu e-mail. Se esta situação não ocorreu, deve então mudar a sua
senha, pois alguem tentou aceder à sua conta sem autorização.
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Log out of social media accounts – whenever you have done your work on social media and you leave the
computer, always sign out of your account. If you sign out, no one else can log into your account and see
your private information. Staying online in a public place, for example, in a Library might be very
dangerous so don’t leave your account opened and unattended. ‘
Não utilize log-ins automáticos nas redes sociais – sempre que terminar o seu trabalho nas redes sociais
e deixar o computador, termine sempre a sessão na sua conta. Se sair, mais ninguém pode entrar na sua
conta e ver as suas informações privadas. Ficar online num lugar público, por exemplo, numa biblioteca
pode ser muito perigoso, então não deixe a sua conta aberta.
Tenha cuidado com os pedidos de amizade - pense cuidadosamente sobre os pedidos de amizade
recebidos. Receberá muitos pedidos nas redes sociais de pessoas que querem que você seja um "amigo".
Tenha cuidado, antes de aceitar. Hackers e cibercriminosos costumam usar essa tática para ganhar
confiança e, em seguida, aceder às suas contas.
Verifique quem vê os seus posts - verifique as suas definições de privacidade para verificar quem vê as
suas publicações. Da mesma forma, tenha atenção quando compartilhar alguma coisa sobre si, mesmo
tendo configurado a sua privacidade. Por exemplo, se estiver de férias, pode informar um ladrão que não
está em casa, aumentado a probabilidade de assalto. A figura 48 explica como alterar essas configurações
na sua conta do Facebook.
O assistente do Facebook informa que : "Irá encontrar uma ferramenta para selecionar o público na
maioria dos lugares onde partilha atualizações de status, Fotos ou outras coisas. Clique na ferramenta e
selecione com quem deseja partilhar algo. A ferramenta lembra o tipo de público selecionada da última
postagem, pode manter ou alterar. Por exemplo, se escolher público para uma postagem, a sua próxima
postagem também será pública, a menos que altere o público quando postar. Essa ferramenta aparece
em vários locais, como os seus atalhos de privacidade e configurações de privacidade. Quando fizer uma
alteração na ferramenta de seleção de público num único lugar, a alteração atualiza a ferramenta em
todos os lugares onde ele aparece. "
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Figura 48: Opção do Facebook para escolher o público a quem se destinha a publicação.

Ask permission before posting information about others – “Etiquette is an essential part of the social
media experience. Some individuals may share different thoughts about the type of content they see as
appropriate to post or view online. While sharing a cute toddler photo of your teenage granddaughter
may seem silly and innocent to you, it is best to ask permission first before posting something private
about another person” (©Stannah, 2017).
Online information is forever – everything that is posted online will stay online. You can delete that
information and even accounts, but people still can make screenshots of that information and store
somewhere else. Bear in mind this information whenever you post something online.
Ask your children, grandchildren and friends for help - most of millennials are so good at using social
media that there probably isn’t anything they don’t know about social media, so don’t hesitate to ask
them for help and advice whenever you don’t feel sure about your actions online.

2.2.

Criar e-mails de segurança

Setting up security e-mails is a must do process of registration online on many online platforms. It means
that when you register either a new e-mail account, a social media account or even you register on a page
where you can make purchases online, you also have to type in a security e-mail which you will you use
in case of emergency.
With emergency we mean for example those times when you forget your password. It is normal to forget
passwords as there is a lot information that we have to keep in our heads. Whenever you forget your
password, there are options how to retrieve it.
For example, you can always click on an option “Forget password?” or “I forgot my password”, it depends
on each portal developer’s choice how this information is displayed. Figure 41 illustrates a few examples
of different online portals with the “Forget password” option.
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Figure 49: Examples of “Forgot password” buttons on
different online portals.

This option means that you don’t have to worry
about forgetting your password as there is an
option to retrieve it. When you click on that
button, they will usually ask for your e-mail address to send your new password to. At this moment, you
have to remember which e-mail you chose to register in the particular online page. Sometimes they will
ask for your security e-mail (if you forget e-mail’s password), in that case it is recommended to use either
your second e-mail as a security e-mail or choose someone you trust (your partner, your children,
grandchildren or a close friend) whose e-mail you can use a security e-mail.
Security e-mail is the one where the online account will send the new password to whenever you click on
the “forgot password” button. Sometimes there are even security questions in order to get a new
password, for example, when you register they will ask you a security question to which only you know
the answer and you will save it. Whenever you will forget the password, they might ask you this security
question. Use a question that you will definitely remember, for example, your childhood address or
grandmother’s second name etc. Don’t ask a question “What is my surname?” because it is easy to guess
these answers in case a fraud tries to hack your private data.
If you ever get an e-mail “Did you log into your account from another device today?” it means that either
you really logged into your account from for example library’s computer, or someone is trying to hack
your e-mail and this message serves as a warning. If something like that ever appears in your e-mail or
you experience suspicious actions online with your account, change your password immediately.

2.3.

Conceito de notícias falsas e perfis online
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Each user of social media and internet as such should be aware of the concept “fake news” and “fake
profiles” of online world.
Fake news are “false stories that appear to be news, spread on the internet or using other media,
usually created to influence political views or as a joke” (by Cambridge dictionary). Today there is so much
information created and spread daily that it has become very easy to spread fake news, or in other words,
false information. Unfortunately, those news are usually scandalous or very provocative that’s why that
have been so successful in terms of spreading world-wide. Some platforms have already begun to address
this issue and work to solve this problem, but there are still many ways to use the social network to spread
fake news.
Fake news usually appear as regular news but we all should know a few tips how to recognize fake news
in order not to fall for that misinformation. For example, there might be some news that are “kind of”
spread by official news platform, but if you look closer that is not the correct and official platform that
spreads the news.
There are some tips to spot fake news (©webwise.ie):
1. Take a closer look
Check the source of the story, do you recognize the website? Is it a credible/reliable source? If
you are unfamiliar with the site, look in the about section or find out more information about
the author.
2. Look beyond the headline
Check the entire article, many fake news stories use sensationalist or shocking headlines to grab
attention. Often the headlines of fake new stories are in all caps and use exclamation points.
3. Check other sources
Are other reputable news/media outlets reporting on the story? Are there any sources in the
story? If so, check they are reliable or if they even exist!
4. Check the facts
Fake news stories often contain incorrect dates or altered timelines. It is also a good idea to
check when the article was published, is it current or an old news story?
5. Check your biases
Are your own views or beliefs affecting your judgement of a news feature or report?
6. Is it a joke?
Satirical sites are popular online and sometimes it is not always clear whether a story is just a
joke or parody… Check the website, is it known for satire or creating funny stories?”
There are also fake profiles online. If you make a profile with your name and surname, and you operate
through that mail as you, it means that it is a real profile; however there are a lot of people who create
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fake profiles with other people’s names and surnames and act online as different people. These fake
profile owners even steal photos of others and post them on their fake profiles. It is something similar to
identity theft, therefore you have to be careful online for two reasons regarding this issue:
a. If you spot a fake profile online, don’t accept friend requests from such profiles and most
importantly, you have to report to the platform’s authorities that you have spotted a fake profile.
b. Someone can steal also your photos, so if you spot something like that, mention to all of your
friends online that there is someone using your identity and ask their help to report that fake
profile. More reports will draw more attention to the fake profile and authorities will act
accordingly.
According to Vishwanath (2018) “over six months in late 2017 and early 2018, Facebook detected
and suspended some 1.3 billion fake accounts. But an estimated 3 to 4 percent of accounts that remain,
or approximately 66 million to 88 million profiles, are also fake but haven’t yet been detected. Likewise,
estimates are that 9 to 15 percent of Twitter’s 336 million accounts are fake.” During a research about
fake profiles, it was observed that only 30% of people who were invited online by a fake profile declined
the request.
One thing is clear – if you will accept friend requests only from people who you are familiar with in real
life, you will be saved from fake profiles. But if you do decide to start a virtual friendship online with a
stranger who you have common interests with, be sure you don’t give out your personal information, too
many details about your private life. Also check if that person has many real friends or fake friends, do
they have various photos or just one. It is also O.K. to ask your friend’s opinion about a particular profile
– whether it is fake or not.

Figure 50: Vishwanath (2018) research data about people reaction to a fake profile friend request.

2.4.

Reconhecer posts online relacionados com virus

Another important tip for safe surfing online is to recognize and avoid virus-related posts online. When
talking about internet and viruses, it is meant that there are some kinds of malwares that are designed in
various ways that you might not even recognize them and by accident let them into your device and infect
it. Infection would emerge as a malware that could slow down your device, delete information from your
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device or even damage it so seriously that you would need serious help from IT professionals to recover
your device.
Some internet messages don’t look like viruses, but they seem to be very appealing so you would click on
them thus letting the virus into your device. There are messages that are actually spam messages; for
example, you receive a message from your friend “Hey, this is a video of us from years ago. You won’t
believe how funny it is”. You will be intrigued to check it and at the moment when click on it – there is no
video, nothing might happen at that moment but later your friends might also receive exact same message
from you, although you will not send it yourself. This means that by opening that “video” message, you
have been infected and now you are also spreading the virus. The virus might be very different – it might
steal information, delete information or do something else depending on what the virus developer’s
intentions are.
Be careful with such messages! They usually appear like texts with videos, photos “of you” from the past,
although that is not true. You can receive a message “Here is a 70% discount for your next flight with
company X” – that message is either a spam or a virus, because such coupons are not handed out like this.
If you have noticed Facebook Messenger video virus affecting one of your friends, do not ignore it! Let
them know and suggest them to scan their computers to detect the malware. Also, consider advising them
to post a message on their wall, asking people not to open the video. Spreading the knowledge is the only
way to put an end to Facebook scams and viruses that promote them.

Figure 51: An example of a virus related message on Facebook.

Here are some tips to stay safe online:
1.
2.
3.
4.

Do not reply to text messages from unknown parties.
Do not send private information via text messages.
Never reply to a message asking you to provide personal information.
Never change your password, issue a payment, or perform other sensitive tasks because you
were instructed to do so in a text message.
5. Run security software on your smartphone.
6. Keep technology up to date.
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7. Do not share your cell-phone number on social media or anywhere else online.
8. Never click a link sent to you via text message unless it is from a trusted sender.
9. Check your phone bill.

2.5.

Conceito de grupos fechados nas redes sociais

On social media platforms where it is possible to create interest groups, there are usually two types of
groups – closed and public groups.
According to Black (2018) “A Facebook Group is a place for group communication and for people to share
their common interests and express their opinion. They let people come together around a common
cause, issue or activity to organize, express objectives, discuss issues, post photos, and share related
content. Anybody can set up and manage their own Facebook Group, and you can even join up to 6,000
other Groups.”
Public group means that everyone sees who is in that group, everyone can post their thoughts and also
everyone can read them (even people who are not in that group). That is the concept of public groups. It
is usually made by businesses, in order to attract more customers by letting them be informed about
everything. Of course there are some other reasons why group is public, but the main is to understand
that there is a difference between closed and public ones.

“A Group can be more private than a Page since the creator has the option to make it closed. When a
Group is closed, only those who have been invited to the Group can see the content and information
shared within it.
An example of a Group might be team members who are working on a project together and want to
communicate with one another more efficiently.
By creating a Group, the team is given a private forum to share ideas on the project and post updates, just
like with a Page. Still, all information is shared only with those within the Group once it's made closed.
Others will still be able to see that the Group exists and who are members, but they will not be able to
see any posts or information within the closed Group unless they are invited.” (Black, 2018).
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Figure 52: An example of Facebook group privacy options.
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3. Comunicação e colaboração nas Redes Sociais
This chapter will be dedicated to introduce you with the basic actions and processes that can be
performed on Facebook, WhatsApp, Viber and Skype.

3.1.

Facebook

How to search for people on Facebook?
STEP 1: Log into your account.
STEP 2: At the top of your account there is a Search bar. Click in it and start typing the person’s (our
group’s name and Facebook will show you options to choose from, because there might be more than
one person with the same name and surname.
STEP 3: Click on the person (or group) you were searching for. You have found what you were looking for!
NB! If you cannot find that person (or group) it means that the person (or group) is not on Facebook
anymore or has never been registered; has changed the name or characters so you cannot find them by
their real name (i.e. instead of Anna Steel she has named herself as Anna Sunshine so you cannot find
her).
1

2

Figure 53: Searching process. (1) The search bar. (2) Typing in names you are searching for and choosing and
option.

How to add and remove friends on Facebook?
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STEP 1: Search for a particular person in the Search bar. You can search for a person that is already your
friend and also for a person that you would like befriend with.
STEP 2: If you want to unfriend someone, in the searched options appears the person you have been
looking for. Click on the black arrow next title “Friends” and choose “Unfriend button”. That is how you
unfriend someone.
STEP 3: If you want to befriend someone, after searching for the person, click on the “Add friend”
option. The Facebook will send an automatic invite to that person.

Figure 54: Unfriend button on Facebook.

Figure 55: “Add friend” option on Facebook.

If someone has asked you to become their friends
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STEP 1: When you will receive a new friend request, a notification will show up and will be read! Click on
that notification at the upper part of your account.
STEP 2: You will see a person’s name and surname who has invited you. You can choose either
“confirm” or “not now”. You can also reject the request.

Figure 56: Facebook notification about a new friend request and confirmation option’s illustration.

What is the difference between Facebook groups, pages and private accounts?
A Facebook group is a place where you can look for information that you are interested in. These
groups are different; it can be a group for all people from a small town or a group for people who like
to knit. You can create a group for anything! You look potato salad? Let’s make a group for that ☺
There are thousands of groups on Facebook, all you have to do, is to type your interests in Facebook
Search bar and you can find a group. There are some groups which are not public, it means that in
order to see what people are talking about in such groups, you have to send a request that you want
to become a member. When the administrator of the group will have checked your request, you will
get a notification that you have been added.
A Facebook page is a public profile specifically created for businesses, brands, celebrities, causes, and
other organizations. Unlike personal profiles, pages do not gain "friends," but "fans" - which are people
who choose to "like" a page. For example, our project “Dial” has a Facebook page not a group. You can
search us on Facebook and follow our page, see the news and other information that we share on that
page. You can be an active follower and comment, like and share our posts.
A private account means that it is neither a page, nor a group. It is a profile of an individual, for example,
of you. If you register on Facebook, you have a private account that has your name and surname. That
is your profile. You, as an individual, can have interests thus you can apply and become a member of
Facebook group and follow a business, project or cause that you are interested in, for example, your
Account (or in other words – you!) can follow Dial Page on Facebook.
What is “Activity Log” on my Facebook account?
Only you can see your activity log, but stories in your activity log may appear other places on Facebook,
like on your timeline, in search or in your friends' News Feeds. Activity log can be found on your profile.
You have to click on your name when you are logged in, on the upper right side.
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Figure 57: The upper right side of your profile. Your name is next to the “Home” button.

Then your profile’s wall appears and you have to click on the button “Activity Log”.

Figure 58: Activity log button.

The Activity log will show you your activities on Facebook, what photos have you liked, shared or
commented, what have you posted on Facebook and who has mentioned your name in other posts.
You can see that someone has “tagged you” in a photo that you don’t like. For example, a friend of you
posted a photo online from a day when you both met. You don ‘t like that picture or you don’t want
people to know that it was you, so you can remove your tags in this section by clicking on the small
pencil next to every section that appears there.
What is notifications tool?
The notifications tool is on the upper Facebook bar and is illustrated as a bell. Whenever you will get a
new notification, that bar will turn Red and show the number of new notifications you have. Figure 51
illustrates that button.

Figure 59: The notifications tool.

Notifications can be of various types – someone has commented on your photos, videos or posts.
Someone has liked your posts or someone has mentioned your name somewhere on Facebook. You
can receive reminders about your friends’ birthdays etc. Whenever you get a notification, just click on
it and see what’s new!

How to send a private message to someone on Facebook?
To send a message, you have to choose a special message button on the blue bar which uppers on the
upper right part of your profile.
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Figure 60: Messenger bar on Facebook.

When you click on it, a list of people appear. If you click on one of them, you will be able to send a
message. If no one appears (due to the fact that his might be one of the first times you use messenger),
you can search for the person you want to contact.
To send a direct message on Facebook on a computer:
1. Click
at the top right of the screen.
2. Click New Message.
3. Start typing a name into the To field. Names of friends will appear in a dropdown.
4. Select the person or people you want to message.
5. Type your message, and then press enter to send.
You can also message someone by clicking Message at the top of their profile.
How to send a group message on Facebook?
With group messaging, you can converse with more than one person in a single Facebook chat box.
To send a group message on Facebook on a computer:
1. Click
at the top right of the screen.
2. Click New Group.
3. Choose friends from the list who you want to chat together with.
4. Click on “Create”
5. Type your message, and then press enter to send.
You can also message someone by clicking Message at the top of their profile.
How to make a public post on Facebook?
To share something on Facebook:
1. From the top of your News Feed or timeline, click

Make Post.

2. Add a text update or click the type of post you'd like to share
(example: Photo/Video, Feeling/Activity).
3. You can also:
o

Add a photo or video.

o

Add a location.

o

Tag friends.

o
o

Add a sticker.
Add how you're feeling or what you're doing.
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4. Choose where you'd like to share your post. If you add a photo, video or text with a background
as your post, you'll also have the option to share to your story. Click to select News Feed, Your
Story, or both:
o

News Feed: Your post will show up in News Feed and on your timeline.

o

Your Story: Your story will be visible to your selected audience for 24 hours.

5. Click

next to News Feed or Your Story to select an audience for your post.

6. Click Share.
You can also share something directly from the main Wall of Facebook. At the top of the page is a window
that asks you “What’s on your mind?”
Click on that text and the Facebook will open a new window for you to write your message, post a photo
or video or a link from a news article. Figure 54 illustrates that window.

Figure 61: “What’s on your mind” window on Facebook’s main wall.

How a business page can invite me? What are sponsored posts and cookies?
Sometimes when you go through Facebook and click “like” on a post on Facebook, you may later
receive a notification that a page has invited you to like it. It means that, for example, if you have liked
a photo, it might have been a photo from a Facebook page that belongs to a photographer. The owner
of that page receives a notification that YOU have clicked “like” on that picture. The owner would like
to have you as a follower of his page so that you would be able to see other new beautiful photos.
That’s why you can receive such notification. You can choose to like the page or decline the invitation.
You may come across sponsored posts on Facebook, it means that someone has paid for Facebook Ads
in order to promote their page. That post might appear on your page and sometimes you don’t even
notice it. All sponsored posts have a text “Sponsored” on them. If you don’t want to see those posts,
you can click on them and Hide the Ad or even Report it (if there is inappropriate content in it).
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Figure 62: Sponsored post on Facebook and the options to hide the Ad and Report it.

There is also such concept as “Cookies” online. It means that a Page (any page, it is not just Facebook)
remembers what you clicked on when you were surfing on their page. For example, if you were
checking out new boots online, later when you go on Facebook, you will see ads with similar or exactly
those boots that you clicked on. It means that the cookie is following you to the page where you spend
most of the time and reminds you of your interests – in this case – the boots!
How to like, share, report and comment something on Facebook?
Mostly all posts on Facebook can be commented, liked (or you can choose among other emotions),
shared and reported. Figure 63 is a screenshot of a typical Facebook post and all the options that are
mentioned above can be done with the buttons that arrows are pointing at.

Figure 63: Options on Facebook post – sharing, commenting, liking and reporting.
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3.2.

WhatsApp

How to send and receive message on WhatsApp on a Smartphone? (On your Desktop the functions and
steps don’t change)
STEP 1: Tap Contacts or swipe left to view your contacts.
STEP 2: Tap the contact to whom you'd like to send a message.
STEP 3: To send an emoji, tap the smiley face on the left of the message field. To switch back to your
keyboard, simply tap the mini keyboard icon that has replaced the smiley face.
STEP 4: Tap the send icon on the right of the message field. It's the green circle with a white paper airplane
inside.
If your message is sent, there will be two grey “Ticks” at the end of the message. If those ticks become
green, it means that the person has read your message. Figures 64 and 65 illustrate the messaging options
on WhatsApp.

Figure 64: Choosing the recipient for a message on WhatsApp.

Figure 65: Writing a message, choosing emojis and sending the message on WhatsApp.
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How to create a group chat on WhatsApp?
STEP 1: Tap the menu icon on the top right of the screen. It's the three vertical dots.
STEP 2: Tap New group.
STEP 3: Type a group subject in the "Type group subject here…" field.
STEP 4: Tap Next on the top right of the screen.

Figure 66: Menu button on WhatsApp.

Figure 67: Creating WhatsApp group chat.

STEP 5: Type a contact's name into the field.
STEP 6: Tap a contact to add them to the group.
STEP 7: Repeat steps 1 and 2 to add more contacts.
STEP 8: Tap Create on the top right of your screen to create your group chat.
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Figure 68: Adding contacts to the group and creating it.

How to send photos and videos on WhatsApp?
Tap the attach button. It's the paperclip on the top right of your screen.
STEP 1: Tap Gallery.
STEP 2: Tap the category that holds the photo you'd like to send.
STEP 3: Choose the photo that you'd like to send.
STEP 4: Add a caption if you'd like.
STEP 5: Tap Send.

3.3.

Viber

How to invite contacts to use Viber?
STEP 1: Open Viber application on your phone.
STEP 2: Tap the CONTACTS tab. This button is located at the top of your screen. It will open a list of all
your contacts

Figure 69: Contacts tab on Viber application.
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STEP 3: Tap ALL at the top of your CONTACTS list. This option will show a list of everybody in your phone
contacts, including those who don't have Viber yet.

Figure 70: Button for all contacts on Viber.

STEP 4: Tap the contact you want to invite. This will open a new window with your contact's information.
STEP 5: Tap the purple Invite to Viber button. This button is located below your contact's name and
profile picture. A list of invitation methods will slide in from the bottom of your screen.

Figure 71: Contact inviting to Viber.

STEP 6: Select an app to send your invitation. You can use an instant chat app, social media, a text
message or email to send your invitation.
STEP 7: Send your invitation using the selected app. This will send an invitation link to your contact, and
ask them to sign up to Viber via your invite.
How to send and receive messages on Viber?
STEP 1: Open Viber and select the Chats tab
STEP 2: The first time you want to message someone, tap on the plus icon
screen

at the bottom of the
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OR find the contact you want to message from the list
STEP 1: Type the name of the contact you want to message in the search box
STEP 2: Tap on the contact's name to start a new chat
STEP 3: On the chat page, you can compose your message by typing in the message box at the bottom
of the screen.
Viber support page states that: “When you send a message on Viber you can see the status of your
message from when you have sent it until it is opened by the recipient. See the explanations below for
each status.
Tap the send button

and watch your message go through the stages.

See the delivery status of your messages by the ✓ next each message.
✓ - Sending. This status will appear immediately after you send a message.
✓✓ - Delivered. This status will appear when your message has been delivered to your recipient’s
phone.
✓✓ - Seen. Purple checkmarks will appear when your recipient has read your message.
Delays in delivering your message
If you see that your message was sent but not delivered it could be because:
The recipient is not connected to the Internet and can't receive messages
The recipient's phone is off
The recipient's Viber app is turned off”
How to set up a group chat on Viber?
STEP 1: Tap on the plus button at the bottom of the screen
STEP 2: Tap on New Group
STEP 3: Select contacts to join your chat (you will see the contacts you have added at the top of your
screen)
STEP 4: Tap the check mark at the top of the screen when you are done.

Figure 72: Creating a group on Viber.
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STEP 5: Tap on the Add participants button
at the top of your screen or swipe left to access the
chat info screen
STEP 6: In the info screen tap on Add participants

STEP 7: Select contacts from your contacts list to add to the group
STEP 8: Tap on the check mark at the top of the screen when you are done.
How to send a message in a group?
Sending messages in a group chat work the same way as creating a private message.
How to send a photo on Viber?
Take and send a new photo
STEP 1: Open a Viber message
STEP 2: Tap the camera icon
to take a photo
STEP 3: Press the capture button
to take your photo
STEP 4: Tap the send button to send it immediately, or edit it now Send a photo from the gallery
STEP 1: Open a Viber message
STEP 2: Tap the camera icon
STEP 3: Choose the gallery option or scroll the list of recent images on the bottom of your screen
STEP 4: Choose the image you want to send
STEP 5: Tap the send button to send it immediately, or edit it now

3.4.

Skype

How to login Skype?
STEP 1: Open Skype and click or tap Skype name, email or phone.
STEP 2: Enter your Skype name, email or phone and select Sign in.
STEP 3: Enter your password and select the arrow to continue. You're now signed in to Skype.
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How to find new contacts/remove and block contacts on Skype?
To block contact:
STEP 1: Select Search Skype.
STEP 2: Type the name, Skype name or email of the person you want to chat with.
STEP 3: Select your friend from the search results and you'll be taken to a conversation window.
STEP 4: Type a message to your contact and select the Send
button.
You will only be able to send up to 10 messages to them and images will be blurred until they accept your
request.
To block a contact:
STEP 1: Sign in to Skype.
STEP 2: Select the person you want to block from your Recent list, or select Contacts to search for and
select them.
STEP 3: From the top Contacts menu, select Block contact.
STEP 4: A message box appears with the prompt: “Are you sure you want to block [name of contact]?”
STEP 5: Click Block.
To delete / remove a contact on Skype:
STEP 1: Find the contact you want to remove, use the Search function at the top of the screen and enter
their name, Skype Name, email address, or phone number. Alternatively, use the Contacts tab or the
Recent tab to find the contact there.
STEP 2: From the left, tap on the contact you'd like to remove or block and click on their name on the top
right. A drop down menu will appear, tap View profile.
STEP 3: In the profile view, you can select to Block or Remove the contact. You may need to scroll down
to see it.
How to chat without calling on Skype?
STEP 1: In the list of contacts, double click the name of the friend you want to send a message to.
STEP 2: Your friend’s profile now appears in a new window. At the bottom of this window, there’s a text
box. Type your message in this box and press enter to send it – for free. The default method of sending
the instant message is via Skype.
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Figure 73: Skype contact list and chat window.

If your friend picks up your message while you’re still online, they can immediately respond to you, so you
can carry out a written conversation.
How to call someone on Skype?
STEP 1: In the list of contacts, double click the name of the friend you want to call to.
STEP 2: At the new window click on the phone button. The call will start. You can choose whether to call
with video camera or without it.
2
1

Figure 74: The call button on Skype (1) and video call button (2).

When you click on calling (either with video or without it) you’ll hear a ringing sound (like a telephone)
while Skype attempts to get in touch with your friend’s computer. The window now shows your friend’s
profile picture. Below this, in a smaller box, is the view from your own webcam. Once you’re finished
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talking to your friend or just gazing longingly into each other’s eyes, you can hang up by clicking on the
red handset icon (End call). Your call and conversation history will be saved.

1

2

3
Figure 75: Video calling window. (1) Your partner’s video. (2) Your video. (3) a button to hang up to the call.

If you want to answer a call you will see a call alert on your screen. To answer the call click on Answer, to
video call click on Answer with video, if you don't want to answer the call then click on Decline.

Figure 76: Window that appears when someone calls you on Skype.

How to exchange files on Skype?
STEP 1: Select the contact or chat you want to send something to.
STEP 2: In the chat window, you can:
= Send an emoticon
= Send media or files
alternatively, you can drag and drop a file into Skype to share it to your chat.

Figure 77: Options to send files on Skype – photos, files, video files, other contacts and emoticons.
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How to understand the status on Skype (who is active, away, do not disturb etc.)?
Skype Status appears next to a contact’s profile as a little symbol. Here is the list of meanings for each
symbol by Skype Support page:
Status

Description

Online
This is your usual setting when you first sign into Skype. Your contacts can see that you’re
online and can contact you. Instant messages will be delivered to you straight away.
Away
Your contacts can see that you’re signed in to Skype but not necessarily at your computer.
Instant messages will be delivered to you immediately and your contacts can still try to call
you.
Do Not Disturb
Your contacts can see that you’re online but you don’t want to be disturbed. They can still
send you instant messages and call you, but you won’t be alerted with sound.
Invisible
You’ll appear to be offline to all of your contacts, but you can still use Skype as usual. It’s a
good way to continue using Skype but not be disturbed by instant messages or calls from
your contacts.
Offline
Automatically displayed when you’re not signed in to Skype. You can also set your status to
offline by clicking your status icon and selecting it from the list.
When offline, you cannot send instant messages or make or receive calls. Instant messages
sent to you will be available when you sign on, independent of the sender's online status.
This option is not available for Skype for Web.
Calls forwarded
Appears next to a contact if they’re not available but have call forwarding or Voice
Messaging set up.
If you set up call forwarding on your own Skype account, calls can be forwarded to your
work, home or mobile phone when you can’t take them online, so you need never miss a
Skype call.
This feature is only available on Windows desktop or Mac.
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Contact request pending
Appears next to a person you added to your contact list, but you’re still waiting for them to
accept your contact request.
Blocked
Appears next to a contact you have blocked.

How to create a group on Skype?
STEP 1: Click on the name of one of the contacts with whom you want to chat.
STEP 2: Click the "+" button on the main contact window and select "Add People."
STEP 3: Double-click the names of the people you want to include in the chat and click "Add."

How to check if the microphone works fine (Echo test call)?

To check your microphone’s quality, you have a contact – named “Echo sound test service”. This is an
automatic contact for all Skype users. You have to click on this contact and make a call. The Echo person
will start to talk with you, they will tell you that after the beep you have a few seconds to say something.
They will after that reply your message. If you hear yourself, everything is Ok, but if there were other
noises or you didn’t hear anything, it means that your microphone is not working and when you’ll make
a call, no one will hear you.
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