
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 • 2 

Criar um testemunho 

 
Criar um testemunho 

  

 
Reconhecer o emergir de um novo tipo de cidadania com base na 
dimensão e complexidade dos problemas atuais. 

  

 
1) Elaborar um plano, utilizando uma ferramenta online para mapas 

mentais, que esclareça o problema, os objetivos (a) as etapas e o 
tipo de testemunho (b).  
a) Objetivos do testemunho: tomada de consciência, recolha de 

evidências/provas e incentivo à ação. 
b) Principais tipos de testemunho:  

- Relato (conferência TED, à conversa com, YouthTalk);  
- Diário (diário gráfico, blogue), texto biográfico e de memórias;  
- Argumentário; 
- Artigo de opinião, documentário, reportagem e outras ações 
mediáticas. 

Pode recorrer-se a uma ferramenta de storytelling. (Recursos 1) 

2) Reunir toda a informação e recursos necessários, contactando as 
pessoas e entidades envolvidas. 

3) Definir papéis e responsabilidades (tratando-se de um trabalho 
coletivo). 

4) Avaliar e definir estratégias para prevenir os riscos de segurança 
pessoal, legal e técnica, nomeadamente no caso de publicação 
online. 

5) Apresentar os conteúdos de forma dinâmica, objetiva e imparcial, 
cingindo-se aos factos; prestar particular atenção aos detalhes 
que, pelo seu simbolismo, podem servir para captar a atenção e 
envolver os cidadãos; ocultar quaisquer dados que identifiquem 
vítimas e pessoas em particular (havendo absoluta necessidade 
de o fazer, solicitar, aos seus titulares, um consentimento prévio 
informado). 

6) Caso se opte por um registo audiovisual (vídeo gravado ou 
transmissão ao vivo), quem grava o testemunho deve 
permanecer parado, próximo do microfone e filmar 
continuamente, evitando usar zoom e outros efeitos técnicos. 

  

 
1. Ferramentas para mapas mentais online 
– MapaMental. (s.d.).7 aplicativos para criação de mapa mental. 
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[Em linha]. Retirado de http://www.mapamental.org/mapas-
mentais/7-aplicativos-para-criacao-de-mapa-mental/ 

– RBE. (s.d.). Mapas mentais. Apps para educação – aplicações 
para dispositivos móveis. [Em linha]. Retirado de 
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/mapas-mentais/ 

2. Ferramentas online para storytelling 
– Community Manager Portugal. (s.d.). 20 Ferramentas para visual 

storytelling. [Em linha]. Retirado de 
https://www.communitymanager.pt/ferramentas-para-visual-
storytelling/ 

– RBE. (s.d.). Storytelling. Apps para educação – aplicações para 
dispositivos móveis. [Em linha]. Retirado de 
https://appseducacao.rbe.mec.pt/category/storytelling/ 

3. Ler mais: 
– Orientações sobre testemunhos audiovisuais   
– - Witness. (s.d.). Tutoriais. [Em linha]. Retirado de 

https://library.witness.org/product/video-evidence-basic-
practices-capturing-storing-sharing/ 

– - Guardian Project. (s.d.). ObscuraCam: Secure Smart Camera 
(App). [Em linha]. Retirado de 
https://guardianproject.info/apps/obscuracam/ 

  

 
 

  

 


