
 

Guia SeguraNet 

 

Para aumentar a segurança do seu computador pessoal, basta seguir alguns conselhos simples e 

básicos, que protegem o computador de muitos dos problemas identificados. 

 

 

1. Utilize uma firewall:  

Ligar-se à Internet sem uma firewall é como deixar a porta de sua casa aberta. 

2. Actualize o computador:  

As últimas actualizações dos programas é um importante reforço de segurança do 

computador; ex: tal como um carro, o computador também necessita de manutenção. 

  



3. Antivirus e AntiSpyware  

Permitem detectar, anular e eliminar os vírus e spywares informáticos; ex: o computador 

comum vírus instalado tem um funcionamento mais lento do que é habitual. 

 

4. Utilize canais seguros nas suas transacções na Internet.  

Se na barra de endereço do seu navegador aparecer https://, significa que está num canal 

seguro. Adicionalmente, deverá aparecer um ícone representando um cadeado ou uma 

chave. 

 

5. Configure o seu navegador da Internet para bloquear pop-ups.  

Muitas vezes pode acontecer, em sites da Internet pouco fidedignos, que os pop-ups 

transportem código malicioso de informações enganadoras e/ou de endereços 

manipulados. 

 

6. Nunca siga os endereços que lhe são enviados por correio electrónico, 

mensagens instantâneas ou em pop-ups. 



 

Regras Básicas da Internet 

 

 

 

 

 

  

Mantém a tua identidade privada

Não envies fotos tuas para pessoas desconhecidas

Não te encontres pessoalmente com pessoas que conheceste 
na net

Mantém em segredo as tuas passwords

Não abrir ficheiros nem aceder a páginas de Internet enviadas 
por desconhecidos;

Cuidado com o download de software

Não respondas a mensagens de email, chat ou IM que sejam 
ofensivas
Nunca abrir anexos de mensagens de e‐mail ou em mensagens 
instantâneas de desconhecidos. 

As regras de boa educação também se aplicam na Internet

Sempre que tenhas alguma dúvida, fala com os teus pais.



 

Ligações úteis 

  

  

HTTP://WWW.SEGURANET.PT/ 

 

No âmbito do programa Safer Internet, a Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular, através da Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet (DGIDC-CRIE) do 

Ministério da Educação, desenvolveu, em 2004, o projecto Seguranet, para a promoção de uma 

utilização esclarecida, crítica e segura da Internet junto dos estudantes do ensino básico e 

secundário. O projecto Internet Segura contribui para a concretização desta orientação 

estratégica. Este projecto é da responsabilidade de um consórcio coordenado pela UMIC   Agência 

para a Sociedade do Conhecimento e que também envolve a DGCI-CRIE, a Fundação para a 

Computação Científica Nacional - FCCN e a Microsoft Portugal. Portal disponibiliza informação 

sobre os detalhes deste projecto nomeadamente: a missão e visão do projecto, a sua estratégia, 

as entidades participantes e as linhas de actividades. 

 

 
 

http://linhaalerta.internetsegura.pt/ 

A Linha Alerta faz parte de um projecto combinado   awareness node e linha de denúncia 

denominado Internet Segura. A Linha Alerta tornou-se membro da associação internacional 

INHOPE, que reúne serviços congéneres de todo o Mundo na denúncia e combate a conteúdos 

ilegais na Internet. 


