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Um chat (“sala de conversação”) é um local online 

destinado a juntar várias pessoas para conversarem. 

Este local pode ser de índole generalista, ou pode 

destinar-se à discussão de um tema em particular. 

O risco dos chats prende-se, fundamentalmente, com 

o desconhecimento que temos da maioria das perso-

nagens com quem interagimos. O termo personagens 

é escolhido de propósito, pois existem predadores 

nas salas de conversação que atuam de modo a dete-

tar potenciais vitimas. Veja-se as inúmeras situações, 

relatadas nos meios de comunicação, de crianças alici-

adas via internet. 

 

Proteja-se: 

 Mantenha o computador numa zona de passagem 

da casa de modo a poder inibir comportamentos 

de riscos às crianças sob sua responsabilidade; 

 Não se encontre presencialmente com um amigo 

virtual; 

 Tenha atenção com o que escreve. Qualquer in-

formação pode aproximar um predador do local 

onde reside/ trabalha; 

 Alerte as crianças sob sua responsabilidade, usan-

do exemplos, para os cuidados a ter na utilização 

de um chat; 

 Não use nomes que o possam identificar como 

nickname; 

CHATS 

CYBERBULLYING 

O cyberbullying consiste no ato de, intencionalmente, uma 

criança ou adolescente, fazendo uso das novas tecnolo-

gias da informação, denegrir, ameaçar, humilhar ou exe-

cutar outro qualquer ato mal-intencionado dirigido a ou-

tra criança ou adolescente 

 

Proteja-se: 

 Comunique qualquer situação de cyberbullying à policia.  



 

FIREWALL 

CÓDIGOS DE ACESSO 

E-MAIL 

O e-mail (abreviatura de “electronic mail”, ou correio 

eletrónico, em português) consiste num meio de enviar 

mensagens escritas pela Internet e que tem a vantagem 

de ser recebido quase instantaneamente pelo destinatá-

rio, em qualquer parte do mundo onde haja 

ligação de Internet, dispensando intermediá-

rios, selos e a espera dos correios tradicio-

nais. 

Um dos riscos que o e-mail comporta é que 

pode ser usado como meio de propagação de vírus. 

Dependendo do tipo de vírus as consequências podem 

ser diversas, desde a destruição de informação até à 

utilização do seu computador para enviar correio ele-

trónico não solicitado (spam) em massa a terceiros. 

 

Proteja-se: 

 Mantenha o seu antivírus atualizado e corra-o perio-

dicamente; 

 Ative o seu filtro de spam, apesar desta funcionalida-

de não ser 100% eficaz protege-o de muitas mensa-

gens duvidosas; 

 Desconfie dos e-mail que o alertam para situações 

curiosas, que o informam que ganhou um prémio ou 

que alguém necessita da sua solidariedade; 

 Apague, sem abrir, todos os ficheiros de desconheci-

dos; 

 Não corra software anexado a mensagens e nunca 

envie informação confidencial por e-mail sem ser 

encriptada. 

PHISHING 

O phishing ("fishing", ou “ir à 

pesca” em inglês, dado que a 

informação é como que um 

“anzol” que se espera que 

alguém “morda”) consiste em 

utilizar métodos que levem o 

cibernauta a revelar dados 

confidenciais. 

Usualmente os utilizadores são pescados da seguinte 

forma. Recebem correio aparentemente proveniente de 

uma instituição credível. No corpo da mensagem existi-

rá um link para uma página de todo semelhante à da 

instituição referida, onde lhe é solicitado o preenchi-

mento de um formulário requerendo informação confi-

dencial. O problema é que a página é falsa e o utilizador 

revelará inadvertidamente informação sensível a crimi-

nosos. 

 

Proteja-se: 

 Nunca aceda a uma página de instituições financeiras 

através de link provenientes de mensagens recebi-

das; 

 Escreva sempre o endereço diretamente na barra 

de endereços; 

 Não envie informações pessoais ou financeiras por 

e-mail. 

Uma firewall é uma barreira que mantém 

o seu computador protegido de ataques 

exteriores. Tal como o nome sugere 

uma firewall (parede de fogo) comporta-se de modo 

semelhante às portas corta-fogo, impede que o seu 

computador seja acedido por informação destrutiva. 

Uma firewall é implementada por software, e/ou por 

hardware, que rastreia toda a informação proveniente 

da Internet e, quando deteta informação suspeita, blo-

queia-a. 

 

Proteja-se: Active a firewall do seu computador. Lem-

bre-se que o sistema operativo instalado na maioria 

dos computadores inclui no seu software de base uma 

firewall. 

Com certeza que já deu por si a pensar na multiplici-

dade de códigos de acesso que utiliza. De facto, atual-

mente é necessário códigos de acesso para usufruir 

de um conjunto vastíssimo de serviços/recursos: ban-

cos, plataformas de aprendizagem; e-mail e muitos 

outros. 

Existem algumas regras que fortalecem os seus códi-

gos de acesso, isto é, dificultam que terceiros os deci-

frem.  Não use nomes, datas ou sequências de núme-

ros/letras (1234, abcd). Crie códigos que envolvam 

letras, maiúsculas, letras minúsculas, números e carac-

teres especiais (pontos, arrobas, hífenes, entre ou-

tros). O número de letras não deve ser inferior a 8. 

 

Proteja-se: Efetue leitura atenta da página http://

www.seguranet.pt/index.php?section=75. 

 

O logout é outra situação critica em termos de segu-

rança na Internet. Quando acede, por exemplo, à sua 

conta de e-mail está a efetuar o login. A operação 

contrária, portanto, sair do e-mail, denomina-se por 

logout. Não deve, nunca, fechar a janela do navegador 

de internet sem efetuar o logout, pois a sua sessão de 

e-mail manter-se-á disponível para terceiros. 

Um blogue é um sítio de Internet criado por um ou 

vários indivíduos (os “bloguistas”) e cujo propósito é o 

de partilhar informação da mais variada ordem. Para 

ter um blogue, o utilizador apenas tem que se registar 

num sítio Web que forneça este serviço e escolher 

algumas funcionalidades básicas, como a imagem de 

fundo, o nome do seu blogue e as definições de priva-

cidade, e está pronto a começar. 

Alguns dos riscos dos blogues são os seguintes:  po-

dem ser alvo de pessoas mal intencionadas, podem ser 

bombardeados por spam ou usados como phishing; 

podem veicular temas condenáveis (racismo, pedofilia , 

…), insultar, injuriar e perseguir pessoas. 

 

Proteja-se: 

 Informe-se sobre o fornecedor do blogue; 

 Não publique imagens ou informações pessoais; 

 Tenha sempre presente que qualquer informação 

indevida pode aproximar, fisica-

mente, pessoas perigosas; 

 Defina bem a linguagem a desen-

volver; 

 Não admita comentários inade-

quados. 

BLOGUES 


