
Tommy o Tablet - Um acidente na festa de anos



“Há 25 anos que ligamos Pessoas, Empresas e Organizações da Sociedade Civil, num 
compromisso permanente de criação de valor e diferenciação no mercado e na 
Sociedade. Hoje, várias forças influenciam o mundo em que vivemos: a escassez dos 
recursos naturais, o ambiente macroeconómico, a globalização, a longevidade e a 
evolução tecnológica. Esta última é provavelmente a que está a ter um impacto mais 
acelerado na forma como vivemos, confrontando-nos constantemente com novos 
desafios e oportunidades. O propósito da Marca Vodafone continua a ‘ser viver 
um presente melhor e construir um futuro melhor’ que se materializa através da 
sua estratégia de Sustentabilidade e a Fundação Vodafone tem aqui um papel 
fundamental. Com um trabalho muito próximo da Sociedade, a Fundação Vodafone 
Portugal, que já soma 17 anos, tem investido em projetos de grande impacto e 
reconhecimento, designadamente a promoção e realização de programas de 
capacitação de jovens e seniores, na área do combate à infoexclusão e reforço 
das competências para a vida digital, em que se insere esta publicação.” 
 
Luísa Pestana  
Presidente da Comissão Executiva da Fundação Vodafone Portugal

 
A Fundação Vodafone Portugal é uma entidade sem fins lucrativos, 
com fundos próprios, constituída com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento da Sociedade de Informação, combater a infoexclusão 
e disseminar as tecnologias de telecomunicações. Desde a sua criação 
em Abril de 2001, a Fundação apoiou projetos em áreas como a Saúde, 
Educação, Segurança, Sociedade da Informação, operando como um 
instrumento fundamental na estratégia de Responsabilidade Social 
da Vodafone Portugal. Mais do que um simples contributo financeiro, 
o apoio da Fundação Vodafone Portugal aos projetos passa pelo 
acompanhamento ao nível da especificação das necessidades 
dos parceiros, planeamento, desenvolvimento e monitorização 
dos programas, garantindo a sua eficácia e sucesso, sempre 
em articulação com entidades externas, nomeadamente 
organizações não-governamentais e/ou organismos públicos.
 
www.fundacao.vodafone.pt 



Era uma vez dois amigos muito inteligentes.

Os seus nomes eram Tommy e Sally. Mas eles não eram feitos de carne e osso como tu 
e os teus amigos. Eram feitos de circuitos e metal. Isso porque o Tommy era um Tablet 
e a Sally era um Smartphone.

Eles pertenciam a um menino chamado Angus e à sua irmã gémea Annie.

Embora Tommy e Sally parecessem diferentes um do outro, tinham uma grande paixão em 
comum, e que era o que eles mais gostavam de fazer.



De todas as coisas incríveis que eles conseguiam fazer, a que preferiam 
era ajudar o Angus e a Annie a navegar e a disfrutar da Internet.

Os dispositivos adoravam ver todas as coisas fixes que eles conseguiam 
fazer, como por exemplo descobrirem factos surpreendentes, jogar 
online ou conversar com amigos.

Mas, embora Tommy e Sally realmente gostassem de ajudar o 
Angus e a Annie na internet através de um CLIQUE ou de um 

TOQUE, estavam sempre um pouco nervosos por acabarem num 
lugar perigoso ou a fazer alguma coisa que os deixasse doentes.  



Como sabem, todos os dispositivos devem ser utilizados de 
forma sensata e segura para que possam manter-se saudáveis 
e garantirem que os seus donos desfrutam do melhor tempo 
online. Se não forem utilizados adequadamente, não se sentirão 
bem e, tal como as crianças quando ficam doentes, precisam de 
ajuda para melhorar.

A Sally aprendeu isso no ano passado quando recebeu o smartphone pela primeira 
vez. Annie não sabia como cuidar dele adequadamente, nunca pedia ajuda à mãe 
ou ao pai nem verificava o que estava autorizada a fazer na internet. Isso deixou a 
Sally doente, mas felizmente, Angus soube o que fazer para a por boa.



O Angus era a criança preferida do Tommy e 
da Sally, ele cuidava sempre deles e mantinha-

os a funcionar sem problemas. Se visse alguma coisa 
na internet que não entendia ou que o fizesse sentir 

desconfortável pedia sempre ajuda à mãe ou ao pai. E nunca 
usou o seu dispositivo para partilhar coisas que não deveria.

Ao contrário do seu irmão, Annie não podia ser mais 
desleixada. Se via alguma coisa na internet de que não 
tinha a certeza se era segura, deixava o seu dispositivo 
ligado a noite toda e ignorava-o. Ela até descarregava 
aplicações para adolescentes e tinha contas em redes 
sociais sem a sua mãe saber. 



Navegar na internet com o Angus e com a Annie era o que o Tommy e Sally mais gostavam 
de fazer, mas também adoravam conhecer outros dispositivos e conversar com eles sobre os 
lugares fantásticos onde já estiveram na internet. Hoje era o seu dia de sorte! Os gémeos foram 
convidados para uma festa de aniversário na casa dos seus amigos Zain e Yasmin. Muitas das 
crianças convidadas iam também levar os seus dispositivos.     

Quando chegaram, o Tommy e Sally ficaram espantados. A casa estava cheia de tecnologia, 
até tinham consolas de jogos! Os dispositivos tinham a certeza que iam ter uma tarde 
fantástica, mas ao mesmo tempo estavam um pouco nervosos. Havia muitas crianças que iam 
querer brincar com eles e o Tommy e a Sally esperavam ser usados de forma responsável.  



Assim que as crianças saíram, os dispositivos começaram a falar de todas as 
coisas fixes que tinham feito online. Havia tablets que estavam a aprender a 
fazer bolos, smartphones que viam vídeos engraçados com gatinhos e uma 

consola de jogos que jogava com crianças de todo o mundo.



De repente, um rapazinho abriu a porta da cozinha com uma BATIDA e 
um ESTRONDO e começou a pegar nos dispositivos! O Tommy e a Sally 
reconheceram-no de imediato. Era o aniversariante Zain. Os seus olhos 
fixaram-se na direção da Sally e dirigiu-se para a mesa da cozinha.



O Zain pegou na Sally e começou a tocar no ecrã com os dedos cheios de 
chocolate. Descobriu que podia abrir aplicações, ler as mensagens e até 
enviar mensagens. Todos os dispositivos ficaram calados, mas estavam 
realmente preocupados.

Enquanto observava o que estava 
a acontecer, o Tommy lembrou-se do 
quanto a Annie era descuidada e só esperava 
que ela se tivesse lembrado de colocar uma palavra 
passe forte na Sally. Após algum tempo, ouviu-se um 
barulho vindo do jardim. Zain colocou Sally na mesa e 
correu lá para fora.



Assim, que ele saiu, os dispositivos tentaram confortar a Sally. Ela não estava com 
um ar muito feliz, nem saudável. “Oh, sinto-me podre” lamentou-se a Sally. “Aquele 

menino esteve ver todas as minhas coisas e ainda enviou mensagens horríveis ao 
Angus! Estou a começar a sentir-me muito lenta e o meu ecrã está a vibrar!”



“Não te preocupes Sally”, disse Tommy. “Iremos ajudar-te a 
melhorar. Parece que Annie foi tontinha e partilhou a sua palavra-
passe. Algumas crianças esquecem-se de que uma boa palavra-
passe é inútil se a disserem a alguém.

“Estás certo Tommy”, disse a consola de jogos. “E nem sempre se 
lembram de sair das aplicações antes de fechar a internet. Depois 
pessoas como o Zain podem fingir que são eles e entrar nos seus 
dispositivos.”



Nesse momento, a Jasmin, 
a Annie e o Angus entraram 
na cozinha e os dispositivos 
deitaram-se rapidamente sobre o 
balcão da cozinha.

Angus parecia muito chateado 
com a sua irmã. “Mas eu não te 
enviei essa mensagem, Angus, eu 
juro”, disse a Annie.

“Não pode ter sido ela”, disse a 
Jasmin. “Nós estivemos no castelo 
insuflável toda a tarde!”skákacím 
hradu!“



O Angus foi até à mesa da cozinha 
e pegou cuidadosamente na Sally. 
O Tommy e os outros dispositivos 
tiveram de ter muito cuidado e agir 
normalmente, mas estavam muito 
curiosos para ver o que as crianças 
estavam a fazer.

 “Olhem! gritou Jasmin. As crianças 
viram uma grande bolha de bolo de 
chocolate a escorrer pelas costas 
da Sally. Era óbvio que alguém tinha 
estado a brincar com ela.

“Oh!”, Disse Annie. “Acho que 
cometi um erro. Disse a minha 
palavra passe ao Zain ontem, 
na escola. Ele queria usar o meu 
telemóvel para tirar fotos da festa!”



“Oh Annie”, disse o Angus. ‘Não sabes o quanto é importante manteres a tua palavra 
passe privada? E não é apenas isso, deves alterá-la regularmente para que o teu 

smartphone esteja bem protegido! Vamos resolver isso juntos.

O Angus deslizou o dedo, tocou levemente e apagou a mensagem desagradável que 
lhe foi enviada utilizando a Sally. O seu ecrã começou a brilhar e ela, de imediato, 

ficou com um ar muito mais feliz.

“Ah”, pensou a Sally para si mesma. “Assim está melhor, fui reparada.”

O Angus mostrou às meninas como configurar uma palavra-passe forte e sair das 
aplicações antes de encerrar a internet.



Quando as crianças estavam prestes a voltar para 
a festa, o Zain e a sua mãe entraram na cozinha. Ele 
tinha cara de culpado e tinha obviamente acabado de 
levar um sermão da sua mãe. 

“Desculpa, Annie”, soluçou Zain. “Fui eu quem enviou ao 
Angus aquela mensagem horrível. Pensei que seria uma boa 
piada, mas fui um pateta.

“Bem” disse a mãe do Zain. “O importante é aprender com este erro. 
Deves pensar antes de partilhar alguma coisa online, especialmente 
se for algo mau ou desagradável. Só deves partilhar online coisas 
que tenhas prazer em partilhar no mundo real.



O Zain disse que estava mesmo muito arrependido e as crianças voltaram ao jardim 
para uma última fatia de bolo de aniversário. Levaram os seus dispositivos com eles 
para que pudessem tirar muitas fotos da festa para enviar a todos no seu grupo de 
chat. Antes de irem para casa, as crianças verificaram com os adultos quais as fotos que 
podiam partilhar. 

O Tommy e a Sally foram para casa felizes. Tinham passado uma tarde maravilhosa, 
conheceram muitos outros dispositivos e estavam muito animados para continuar a 
explorar novos sítios na internet com os gémeos. O melhor de tudo foi que a Annie e o 
Zain tinham aprendido com os seus erros, pelo que o Tommy e a Sally tiveram a certeza 
de que estariam seguros na próxima vez que fossem a uma festa ou a um encontro.

“Se a Annie e o Angus cuidarem de nós devidamente, poderão receber uma consola 
de videojogos no Natal!”, disse a Sally. “Isso é verdade”, disse o Tommy, enquanto se 
acomodava para a noite ligados ao carregador no canto da cozinha.
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