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A Internet é 
um lugar fantástico onde 
podes falar com gente de 

todo o mundo e fazer novos 
amigos, aprender coisas 

sobre determinados assuntos 
e passar momentos diverti-

dos. Mas, para poderes bene-
ficiar de todas as vantagens 

Segurança na 
net 

 

 

 

 

 
 
 

   Lembra-te que os textos, música, 
software, jogos, ou ficheiros de 
vídeo que se transferem da 
Internet são o trabalho original 
de outras pessoas. Os utilizado-
res que usam material sujeito a 
copyright sem a permissão do seu 
legítimo proprietário estão a 
cometer infracções à lei de gran-
de gravidade. A violação da legis-
lação que regula a utilização de 
tal material pode levar à imposi-

ção de multas e mes-

Faz transferências 
apenas de sítios 
fidedignos 

Na Internet nem todos os vizi-
nhos são amigos. Evita fazer 
transferências de um sítio 
Web ao qual tenhas ido com 
base na indicação de uma 
mensagem de correio electró-
nico enviada por alguém que 
não conheces. Toma também 

 
Nunca abras anexos em mensa-

gens de correio ou em mensa-
gens instantâneas de estra-
nhos. Se conheces o autor da 
mensagem, mas se esta for 
suspeita, confirma a seguran-
ça da mensagem com o seu 
autor. Se não reconheceres o 
autor, apaga a mensagem de 
correio electrónico ou ignora 
a mensagem instantânea. 

Pensa duas vezes antes de clica-
res em hiperligações que apa-
reçam em mensagens de cor-
reio electrónico ou em mensa-
gens instantâneas. O mesmo 
conselho aplica-se a janelas 
pop-up e a faixas publicitá-
rias. Tem especial cuidado ao 
clicar nas hiperligações que 
acompanham um pedido de 
informações confidenciais, 

Respeita a legislação em 
Faz uma pausa antes de abrires ficheiros 

anexos ou clicares em hiperligações 



Quando estás ligado a uma rede a 

nível mundial, ficas mais susceptível 

a pessoas mal intencionadas, a soft-

ware malicioso para o teu computa-

dor e a conteúdos indesejados. Por 

outro lado, o acesso a tanta informa-

ção pode dar-te a sensação de que 

tudo o que encontras enquanto 

navegas é verdadeiro, o que nem sem-

pre acontece. 

Para prevenires situações de perigo e 

poderes navegar em segurança preci-

sas de conhecer os benefícios e os 

riscos da Internet e encontrar estra-

tégias para te protegeres enquanto 

navegas. 

Para te ajudar a aumentar a seguran-Para te ajudar a aumentar a seguran-Para te ajudar a aumentar a seguran-Para te ajudar a aumentar a seguran-

ça na Internet, deixamosça na Internet, deixamosça na Internet, deixamosça na Internet, deixamos----te aqui te aqui te aqui te aqui 

algumas informações e sugestões.algumas informações e sugestões.algumas informações e sugestões.algumas informações e sugestões.    

Nunca te esqueças que é muito 

importante conversar com os teus 

pais e professores sobre as experiên-

 
Na maioria dos casos, a Internet não 
dispõe de meios seguros para verifi-
car a validade das informações colo-
cadas online. Não te esqueças que 
qualquer pessoa pode criar um sítio 
Web, sem qualquer tipo de obstácu-
l o . P o r 
i s s o , pre -
c i s a s d e 
verifi- car , 
ques -
tionar e 
a v a - l i a r 
a 
infor-
mação que está disponível. 
 Pensa sobre o que encontras quan-

do navegas na Internet. 
  

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mesmo que o teu computador esteja 

bem preparado para a Internet, não há 

nenhuma tecnologia que o possa prote-

ger contra todos os perigos. E é aí que é 

necessário saber bem o que estamos a 

fazer. Por isso, antes de clicares num 

anexo (ou hiperligação) de uma mensa-

gem de correio electrónico ou de uma 

mensa - gem ins-

3 Regras básicas para navegar em segurança 

     Faz transferências em segurança  

Sugestões para identificar informações erradas   

► Utiliza outros recursos de informa-

ção, e não apenas a Internet. As 

bibliotecas ou as enciclopédias em 

CD-ROM, permitem-te aceder a fon-

tes de informação alternativas. 

 ► Usa técnicas eficazes de pesquisa 

de informação online, pois isto irá 

melhorar muito a capacidade de 

obtenção de informações com quali-

dade. Uma forma de o fazer consiste 


