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1. Introdução 

O mundo moderno tornou-se dependente das tecnologias de informação e das redes de dados. Hoje em dia, já não dispensamos o correio 

eletrónico, as redes sociais, os jogos online, as mensagens instantâneas, as compras online e/ou o homebanking. 

Dependemos da Internet para trabalhar, para nos divertirmos e para comunicarmos. A Internet, não sendo inerentemente boa ou má, é uma 

ferramenta poderosa e global. Como acontece com qualquer ferramenta poderosa, há o risco de ser utilizada para fins maliciosos. E, sendo a Internet 

um reflexo da sociedade que a constrói e constitui, é também povoada por algumas pessoas mal-intencionadas. 

A existência de riscos e malefícios na Internet não deve, no entanto, dissuadir-nos da sua utilização. “O maior risco é não navegar” é um dos lemas 

corretamente adotados pela sociedade da informação, pelo que o CERT.PT aposta numa motivação complementar – “Informar para prevenir e 

conhecer para proteger”.  

O objetivo do presente documento é dar a conhecer, nesse sentido, os perigos e as incorretas utilizações da Internet, mas também informar sobre as 

boas práticas em diversos aspetos da vida online, envolvendo tecnologias e procedimentos de várias índoles. Pretende-se, desta forma, o 

esclarecimento do público em geral, levando a que este conhecimento contribua para uma Rede mais segura, mas também para uma crescente 

confiança nas novas tecnologias, por parte de uma comunidade de utilizadores em permanente expansão. 

Vantagens da utilização da Internet 

Nunca existiu meio de comunicação tão poderoso, versátil e omnipresente como a Internet. A Internet permite realizar, em segundos, tarefas que 

ainda há bem pouco tempo levavam horas ou dias, desempenhando um papel primordial na desburocratização e uma maior eficiência no âmbito de 

processos comerciais, administrativos, jurídicos e governativos, entre outros. 

A Rede Global é também um manancial de novos serviços, com inúmeras aplicações para fins lúdicos, educativos, informativos e comunicacionais.  

1.1. Riscos na utilização da Internet 

Os utilizadores nem sempre adotam as melhores práticas de segurança ao utilizar a Internet. A crescente complexidade dos sistemas informáticos e 

alguns métodos de desenvolvimento de software têm, além disso, fomentado vulnerabilidades que os utilizadores não conseguem, muitas vezes, 

detetar ou eliminar.  

Acresce ainda o facto de o cibercrime ter vindo a aumentar, sendo que muitos indivíduos exploram um conjunto de vulnerabilidades e empregam 

determinados métodos que têm tornado os ataques mais difíceis de prevenir e mitigar. 

As secções seguintes deste documento abordam um conjunto de riscos na utilização da Internet, sublinhando questões como a fraude, o malware, as 

botnets, o roubo de identidade e o correio eletrónico não solicitado (SPAM). 
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2. Proteja-se 

2.1. Esquemas fraudulentos 

2.1.1. O que são? 

Com o grande aumento da utilização do correio eletrónico, o número de casos de pessoas maliciosas que tentam utilizar esse meio para realizar 

fraudes aumentou proporcionalmente. Os utilizadores que visitam os sítios de instituições financeiras são o grande alvo desses indivíduos. As 

pessoas mal-intencionadas recorrem, assim, a listas de endereços de correio eletrónico para envio de SPAM em grande escala, com ficheiros 

executáveis anexados às mensagens e serviços de “hosting” gratuitos que não necessitam de identificação legítima. 

2.1.2. Como funcionam? 

Os utilizadores mal-intencionados enviam mensagens de correio eletrónico, fazendo-se passar por bancos e outras instituições financeiras, 

solicitando dados pessoais, números de conta corrente, cartões bancários e palavra-passe dos clientes. Muitos dos visados, sem se aperceberem da 

real situação, enviam esses mesmos dados, pensando tratar-se de um pedido dessas instituições, tornando-se, desta forma, vítimas de um esquema 

fraudulento.  

2.1.3. Como me posso proteger desses esquemas fraudulentos? 

A melhor estratégia para prevenir fraudes ao utilizar o correio eletrónico é procurar o máximo de informações possível sobre a origem das 

mensagens e desconfiar sempre de qualquer indício que possa levantar suspeita. Mensagens de correio eletrónico enviadas por pessoas ou 

empresas desconhecidas encontram-se no topo dessa lista, sendo que deverá ter especial atenção com este tipo de mensagens, pois poderão vir a 

instalar programas maliciosos. É, aliás, possível que consigam capturar dados armazenados no computador ou dados que foram introduzidos através 

do teclado, tornando assim fácil a obtenção de informações dos utilizadores. 
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2.1.4. Como saber se uma mensagem de correio eletrónico é fraudulenta? 

Eis algumas frases às quais deverá prestar especial atenção sempre que suspeitar que uma mensagem de correio eletrónico se trata de um esquema 

fraudulento. 

“Consulte a sua conta” 

As empresas não solicitam o envio de palavras-passe, número de bilhete de identidade ou outras informações pessoais através de correio eletrónico. 

Se receber uma mensagem a pedir-lhe que atualize as suas informações relativas ao cartão de crédito não responda: trata-se de um esquema 

fraudulento. 

"Se não responder no prazo de 48 horas, a sua conta será encerrada." 

Este tipo de mensagens transmite um caráter de urgência para que responda imediatamente, sem pensar. As mensagens poderão inclusivamente 

alegar que esta resposta é necessária visto que a sua conta estará, de alguma forma, comprometida. 

"Estimado cliente." 

É habitual que este género de mensagens seja enviado em grandes quantidades, não contendo, muitas vezes, o seu nome próprio ou apelido. 

“Clique na ligação abaixo para aceder à sua conta." 

As mensagens com formatação HTML podem conter ligações ou formulários que poderá preencher, tal como faria num sítio eletrónico.  

As ligações nas quais lhe pedem para clicar poderão até conter o nome completo ou parcial de uma empresa verdadeira, embora se tratem, 

normalmente, de ligações "mascaradas", o que significa que não o conduzem para o endereço em questão, mas sim para um outro sítio, 

frequentemente fictício. 
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2.2. Roubo de identidade 

Todos os dias, ladrões de identidade percorrem a Internet em busca de pessoas que possam enganar. Existem casos reportados de roubo de 

identidade cujo contacto inicial foi feito através de salas de chat. Estes indivíduos têm uma forma própria de atuar: geralmente, não solicitam, de 

imediato, dados confidenciais ao utilizador, mas investem algum tempo para ganhar a sua confiança. Uma vez que o utilizador se sinta à vontade, 

passarão ao “ataque”. No entanto, quer o ataque seja efetuado por este meio - denominado de “engenharia social” - quer através de um meio 

tecnológico mais sofisticado, a verdade é que o resultado imediato se traduz na fuga de dados sensíveis ou até confidenciais, o que poderá ter 

consequências desastrosas para a vítima. 

2.2.1. Onde se correm os principais riscos? 

As mensagens instantâneas, Internet Relay Chats e outras formas de conversação online são ferramentas úteis e divertidas, utilizadas, 

inclusivamente, para efeitos de trabalho, sobretudo se este exigir a cooperação entre vários elementos, em tempo real. Muitos indivíduos alegam 

mesmo que este tipo de ferramentas permite aumentar a produtividade.  

Estamos, aliás, a falar de algo que não irá desaparecer; que chegou para ficar. No entanto, e como qualquer meio de comunicação online, está 

sujeito a inúmeros perigos que deverão ser do conhecimento dos utilizadores, para que estes possam prevenir fraudes, explorações, utilizações 

abusivas de recursos e/ou outra formas de aproveitamento ilícito. Uma das preocupações recorrentes entre os pais, hoje em dia, é, aliás, assegurar 

que os filhos não se envolvem em riscos para a sua segurança pessoal, decorrentes do contacto online com criminosos.  

Também o aproveitamento de informação relacionada com contas bancárias ou outros dados financeiros é uma preocupação constante. De notar, 

no entanto, que nem sempre é necessário conhecer uma palavra-passe para que um sistema de homebanking seja comprometido. Muitas das vezes, 

informação pessoal sobre um titular de conta e alguma criatividade/habilidade são tudo o que um criminoso necessita para se apoderar duma conta. 

2.2.2. Quais os métodos utilizados? 

É muito comum a distribuição de vírus em salas de chat. Alguns indivíduos tentam, inicialmente, conquistar a confiança de outros utilizadores, sendo 

que depois lhes enviam ficheiros que infetam o respetivo sistema, com recurso a um vírus ou Trojans (cavalo de Troia).  

Este tipo de contágio também é possível ao nível do correio eletrónico, pelo que é fundamental que seja sempre cauteloso ao abrir ficheiros ou 

endereços enviados por pessoas que não são de absoluta confiança, ou por meios sujeitos a interferência de terceiros. Este tipo de ataque deixará as 

suas informações pessoais e confidenciais vulneráveis e disponíveis a criminosos.  
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De referir ainda que, a qualquer momento, e por toda a Internet, se encontram milhares de computadores infetados, salientando-se a existência de 

redes (botnets) sob o controlo de criminosos. Estas redes são depois utilizadas com os intuitos mais maliciosos. 

2.2.3. Quais as possíveis consequências? 

 Não são apenas os ladrões de identidade que vagueiam pelas salas de chat na Internet. No entanto, sabe-se que todo o tipo de predadores inicia 

contacto com as suas vítimas através desses meios. Todos os utilizadores devem estar cientes de que estão sujeitos a contactos com indivíduos que 

poderão tentar roubar a sua identidade, o seu dinheiro ou provocar-lhes danos físicos e/ou emocionais. A perda de privacidade no que diz respeito à 

informação pessoal é um fator que poderá acarretar graves consequências, uma vez que os criminosos ficam na posse de dados que facilitam 

drasticamente a sua atividade. 

2.3. O que posso fazer para me proteger? 

2.3.1. Proteja o seu computador e mantenha-o atualizado 

Esta medida é, sem dúvida, transversal a todas as questões de segurança e evitará o sucesso da esmagadora maioria dos ataques a que os 

computadores individuais estão sujeitos. As estatísticas confirmam que a larga maioria dos computadores infetados foi comprometida numa altura 

em que já era conhecida uma solução para o problema.  

Considerando estes aspetos, é importante consultar regularmente os serviços de atualização online disponibilizados pelo fabricante do hardware, 

sistema operativo e outro software instalado no seu computador. Para além disso, tenha também uma firewall bem configurada e um antivírus 

atualizado. 

2.3.2. Não utilize o seu nome verdadeiro 

Não utilize o seu nome real como identificação de login numa sala de chat ou programas de mensagens instantâneas. Não deverá, inclusivamente, 

recorrer a algo que seja intuitivamente identificador da sua pessoa, como uma alcunha, ou a algo que se assemelhe com a sua identidade real. 
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2.3.3. Utilize salas com moderador 

Esta questão não se aplica aos programas de mensagens instantâneas, mas, e no caso de se encontrar num chat, utilize, sempre que possível, salas 

moderadas. Estas salas oferecem algum nível de proteção, visto que são monitorizadas por moderadores online. Tipicamente, o comportamento 

nestas salas é mais controlado do que em salas não moderadas. 

2.3.4. Não divulgue informação pessoal 

Tenha muito cuidado quando falar com alguém que não conhece. Não revele o local onde vive, a sua idade, o seu nome, a escola que frequenta, o 

seu telefone, o seu local de trabalho ou algum outro elemento que identifique a sua família. Eduque e vigie os seus filhos no que diz respeito a 

atividades desenvolvidas nestes ambientes online. Por muito simpático que alguém “do outro lado” possa parecer, lembre-se sempre que, na 

realidade, não faz ideia de quem será essa pessoa. 

2.3.5. Registe as sessões de chat 

A maior parte destas aplicações permite algum nível de “logging”. Registar as conversas poderá ser muito útil se a situação se complicar. Verificaram-

se, aliás, casos em que tais informações foram fundamentais para o decurso de investigações às atividades realizadas por predadores online. Os pais 

devem sempre certificar-se de que as conversas dos seus filhos ficam, de facto, registadas. 

2.3.6. Nunca combine encontros 

Todos conhecemos histórias de pessoas que se encontraram após contacto online. Embora alguns casos possam até correr bem, não se esqueça que, 

ao fazê-lo, está a correr riscos no que toca à sua segurança pessoal. Em quase todas as circunstâncias, não é boa ideia conhecer alguém 

pessoalmente. Se, no entanto, o fizer, tenha o máximo de precaução: combine o encontro num local público e faça-se acompanhar de outra pessoa. 

Lembre-se que o indivíduo com quem falou na Internet pode não ser aquilo que lhe fez crer online. 

2.3.7. Não abra anexos de correio eletrónico ou que lhe tenham sido enviados por chat 

É muito comum que os sistemas sejam infetados por vírus ou Trojans enviados por correio eletrónico ou diretamente através da aplicação de chat. 

Seja cauteloso e, no mínimo, utilize um antivírus atualizado e analise tudo o que lhe for enviado. 
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2.3.8. Quem contactar em caso de abuso 

Os casos de roubo de identidade devem ser imediatamente denunciados às autoridades, bem como outro tipo de abusos ou violência. A Polícia 

Judiciária tem competência para investigar crimes relacionados com utilizações abusivas de redes informáticas. 

2.4. Correio eletrónico não solicitado (SPAM) 

A palavra SPAM é uma abreviatura da expressão em inglês “Spiced Ham” - que significa presunto condimentado - e é habitualmente utilizada para 

designar uma mensagem de correio eletrónico não solicitada, enviada em massa. O termo SPAM pode, no entanto, ser aplicado a mensagens 

enviadas por outros meios e em quantidades mais modestas. 

2.4.1. Phishing 

Este termo remete para mensagens cuja verdadeira origem não corresponde à que consta no campo “De” ou “Para”. Quem envia este tipo de 

mensagens pretende assumir a identidade de terceiros - tipicamente empresas ou marcas - e obter, desta forma, dados confidenciais para benefícios 

próprios. De citar, a título de exemplo, o caso do pishing ao nível das entidades bancárias: as mensagens enviadas solicitam ao utilizador os códigos 

de acesso a contas, cartões VISA ou credenciais de acesso a portais de homebanking. 

Neste tipo de fraudes também se incluem as mensagens que solicitam aos clientes o pagamento de serviços, em nome de outra empresa, que 

poderá ser uma operadora de telecomunicações, TV por cabo, entre outras. As mensagens falsas apresentam habitualmente o mesmo aspeto gráfico 

e a identificação de uma mensagem original sendo, por vezes, bastante difícil para o utilizador reconhecer este tipo de fraude. 

2.4.2. Scam 

Esta palavra remete para mensagens fraudulentas que conduzem o utilizador ao engano, apresentando falsas oportunidades e ofertas de produtos, 

cujos resultados são igualmente falsos. Os casos mais conhecidos de Scam referem-se a oportunidades de negócio ou emprego com ganhos elevados 

num curto espaço de tempo. 
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2.4.3. Hoaxes ou boatos 

O termo hoax diz respeito a histórias falsas que têm como objetivos primordiais: por um lado, alarmar ou iludir quem lê este tipo de mensagens; por 

outro, incitar a sua rápida divulgação ao maior número de pessoas possível. Habitualmente, estas mensagens dão a conhecer pessoas que 

necessitam de algum tipo de ajuda, divulgam alertas de perigo, difamação de marcas ou ofertas falsas de produtos. 

2.4.4. Como funciona o SPAM? 

As mensagens de SPAM têm, frequentemente, caráter apelativo e são, na sua maioria, incómodas, inconvenientes e não solicitadas. O conteúdo 

destas mensagens de correio eletrónico é variado, abordando temas como a pornografia, os jogos a dinheiro, os fármacos, entre outros. 

Ao contrário dos meios de comunicação tradicionais, como o correio e o telefone, o correio eletrónico permite o envio de um elevado número de 

mensagens, de forma automática e a um custo muito reduzido. É nesta apelativa relação custo-benefício que reside a principal motivação do 

spammer - o emissor das mensagens de SPAM. 

Numa ação de spamming - dada a escala a que é realizada e dado o número potencial de utilizadores que constituem o público-alvo, ou seja, todos 

os cibernautas portadores de uma conta de correio eletrónico - mesmo que seja apenas alcançada uma pequena parcela dos destinatários, a relação 

custo-benefício é, de facto, compensatória. 

A grande maioria das ações de spamming é realizada de forma automática. Há, aliás, programas criados para o efeito, sendo que o conceito de 

correio eletrónico, tal como o conhecemos e utilizamos hoje em dia, não permite garantir a autenticidade do remetente da mensagem. 

2.4.5. Que cuidados posso ter para prevenir o SPAM? 

De forma a prevenir o SPAM há vários cuidados a ter, nomeadamente: 

 Nunca responder a uma mensagem de correio eletrónico, cuja proveniência é desconhecida e/ou cujo contexto se enquadre nas descrições 

de Phishing, Scam, Hoax, etc.; 

 Não disponibilizar a terceiros, com identidade desconhecida, informação pessoal ou informação relativa ao endereço de correio eletrónico 

pessoal; 

 Não clicar em ligações disponibilizadas em mensagens de correio eletrónico, cujo conteúdo seja suspeito; 

 Certificar-se de que possui um antivírus devidamente atualizado e que este verifica o conteúdo das suas mensagens de correio eletrónico. 

Mesmo que o antivírus não detete qualquer vírus isto não significa que o conteúdo da mensagem recebida seja seguro; 

 Certificar-se de que utiliza uma conta de correio eletrónico que dispõe de filtro anti-SPAM; 
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 Caso tenha sido alvo de uma ação de spamming deverá verificar se o seu endereço eletrónico está publicado em algum sítio eletrónico e 

realizar as devidas ações para que este seja removido do mesmo. 

 Recorra, em primeiro lugar, a um motor de busca e faça uma pesquisa relativa ao seu endereço de correio eletrónico. Se o motor de busca 

conseguir encontrar o seu endereço na Internet, é bem provável que qualquer spammer o faça. 

 Se tiver que publicar, impreterivelmente, o seu endereço de correio eletrónico num sítio eletrónico, faça-o de modo a que seja difícil a 

qualquer programa de spamming utilizar o endereço disponibilizado, ou seja, publique “joao at domínio.pt” em vez de “ joao@dominio.pt”. 

2.5. Mensagens em cadeia 

Chain letters ou mensagens em cadeia caracterizam-se por serem mensagens que procuram induzir o recetor a lê-las e a reencaminhá-las para o 

maior número possível de amigos, colegas, familiares, entre outros.  

Habitualmente referem-se a histórias de cariz emocional em que são exploradas fragilidades, sonhos ou superstições comuns: como ficar rico 

(esquemas em pirâmide) e jogos de sorte e azar são exemplos a apontar. Um caso muito conhecido em que era requisitado dinheiro aos leitores das 

mensagens é, sem dúvida, o Make Money Fast. 

2.6. Redes sociais 

As redes sociais na Internet são serviços que têm como objetivo o estabelecimento de ligações entre utilizadores que se conhecem ou que partilham 

interesses ou atividades comuns, permitindo assim uma troca de experiências, vivências e conhecimentos. 

Existem atualmente diversos serviços do género, sendo que uns são serviços mais focalizados apenas num tema – o caso do sítio LinkedIn 

(http://www.linkedin.com) que se debruça sobre as relações profissionais - enquanto outros são mais generalistas e permitem aos utilizadores 

partilharem o que quiserem, como acontece no Facebook (http://www.facebook.com), no Myspace (http://www.myspace.com) ou no hi5 

(http://www.hi5.com), entre outros.  

Estes serviços permitem, fundamentalmente, a interação entre utilizadores através de textos, publicação de imagens, chat, serviços de mensagens 

instantâneas, correio eletrónico, vídeo, voz, partilha de ficheiros, blogs, grupos de discussão, jogos online, etc. 

Os problemas e recomendações relacionados com as redes sociais, que serão abordados neste capítulo, tiveram como base um documento - 

“Security Issues and Recommendations for Online Social Networks”, divulgado pela ENISA (European Network and Information Security Agency).  

Para mais informações consulte o seguinte documento: http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/deliverables/enisa_pp_social_networks.pdf. 

  

http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.hi5.com/
http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/deliverables/enisa_pp_social_networks.pdf
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2.6.1.  Quais as principais questões de privacidade e segurança associadas às Redes Sociais? 

Agregação digital de dossiês  

Os conteúdos divulgados numa Rede Social podem ser armazenados pela mesma ou por outras entidades, o que pode constituir uma 

vulnerabilidade.  

Tendo em conta que os custos de armazenamento de dados são cada vez menores, as entidades procedem à criação de dossiês digitais que contêm 

todos os dados dos utilizadores das redes sociais.  

Desde os elementos de cada perfil que foram anexados e/ou eliminados ao longo do tempo, bem como as ligações que foram criadas e/ou 

removidas entre os utilizadores. 

O armazenamento de dados poderá mesmo acarretar um conjunto de consequências inesperadas para o utilizador, uma vez que ao colocar as suas 

informações pessoais numa Rede Social estas poderão ser utilizadas de uma forma abusiva e sem a sua aprovação.  

A informação contida numa Rede Social pode ser modificada ou apagada. No entanto, quando o armazenamento de dados é feito por outras 

entidades, estas alterações subsequentes de informação não configuram na cópia, mantendo-se esta desatualizada.  

A forma como se acede às informações de outros utilizadores, que aparentemente estão bloqueadas, pode constituir uma fragilidade, na medida em 

que estas informações podem não estar imediatamente visíveis na Rede Social, mas estão visíveis a partir da pesquisa efetuada no seu motor de 

busca. Em certas redes, o nome e a fotografia de um determinado utilizador estão sempre disponíveis ao público em geral.  

Existem mesmo empresas que chegam a rejeitar potenciais candidatos, depois de consultarem os respetivos perfis nas redes sociais. 

Retenção de dados secundários  

Para além das informações pessoais publicadas, um utilizador fornece também ao administrador de uma Rede Social um conjunto de dados 

significativos, tais como a data, a hora e o tempo em que esteve ligado, localização (IP), perfis visitados, mensagens recebidas e enviadas, entre 

outros elementos importantes. 

Enquanto noutros serviços como o endereço eletrónico, ou serviço de mensagens instantâneas, o utilizador pode não concentrar toda a sua 

atividade no mesmo operador - mantendo, por exemplo, um endereço eletrónico para assuntos profissionais e outro para assuntos pessoais - o 

mesmo não acontece nas redes sociais, já que estas são mais difíceis de criar e gerir. Há, deste modo, uma elevada dependência do mesmo operador 

que agrega, assim, um importante repositório de dados.  
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Não existe também grande transparência no que diz respeito às políticas de armazenamento e divulgação a terceiros dos dados armazenados nas 

redes sociais. A título de exemplo, um perfil no Myspace valia, em 2006, 35 dólares.  

Dado o elevado crescimento das redes sociais e suas potencialidades, estas dispõem hoje em dia de uma grande quantidade de dados que podem 

ser utilizados em publicidade, discriminação económica e/ou venda a outras entidades. 

Reconhecimento facial  

A publicação de imagens tem grande projeção nas redes sociais. Em maio de 2007, o Facebook armazenava mais de 1.7 biliões de imagens de 

utilizadores, aumentando este número em 60 milhões a cada semana. 

A utilização de etiquetas nas imagens permite ao utilizador identificar e ser identificado por outros utilizadores na Rede Social, depreendendo-se as 

relações existentes entre as pessoas.  

Os algoritmos de reconhecimento facial têm aumentado, em muito, a sua eficiência, o que, associado ao aumento do poder computacional, permite 

a comparação entre um elevado número de imagens. Juntamente com o CIBR - Content Based Image Retrieval, esta ferramenta conduz a uma maior 

vulnerabilidade: a possibilidade de se inferirem vários relacionamentos entre pessoas a partir do cruzamento de dados de diversas redes sociais. 

Um dos principais riscos que se pode apontar prende-se, assim, com a associação dos diversos perfis do mesmo utilizador, numa ou em várias redes 

sociais, agregando-se, por exemplo, um perfil “profissional” com um perfil “pessoal” ou com um perfil anónimo ou semianónimo. 

CIBR (Content Based Image Retrieval)  

Inicialmente desenvolvido pela ciência forense digital, o CIBR - Content Based Image Retrieval permite a associação de imagens através das suas 

características, recorrendo-se a uma vasta base de dados. Com recurso a esta tecnologia, é possível efetuar uma pesquisa utilizando um elemento de 

uma imagem, detetando-se, desta forma, todas as fotografias em que esse elemento, ou parte dele, aparece. 

Tal como nos casos de reconhecimento facial, esta tecnologia permite identificar as relações estabelecidas entre os utilizadores, além de que 

possibilita a identificação do sítio onde as fotografias dos utilizadores foram captadas, podendo levar a situações indesejáveis, como a identificação 

do local de trabalho e/ou habitação, conhecimento de hábitos e rotinas do utilizador, etc.   
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Utilização de metadados, etiquetagem e imagens que referenciam perfis 

Muitas redes sociais permitem a criação de metadados, tais como a inserção de etiquetas nas imagens dos utilizadores, a ligação para os seus perfis 

(mesmo sem o seu consentimento) ou até para o seu endereço de correio eletrónico. 

Alguns serviços incluem ainda nos metadados de uma determinada imagem informações sobre a câmara utilizada na captação da fotografia, 

integrando, em alguns casos, o número de série e os dados pessoais contidos na garantia da máquina - o que pode conduzir à localização do 

proprietário da mesma.   

Por exemplo, um utilizador que colocou imagens online do livro “Harry Potter and Deathly Hallows”, antes de este ter sido publicado, foi identificado 

através dos metadados das imagens.  

Dificuldades na eliminação completa de um perfil  

Um utilizador que pretenda eliminar um perfil numa Rede Social verificará que, apesar de ser extremamente fácil apagar a página do seu perfil, não 

conseguirá, em grande parte dos casos, eliminar os dados secundários, como os comentários e mensagens enviados aos outros utilizadores. 

Aliás, não é claro que a informação seja de facto apagada das bases de dados das redes sociais, uma vez que esta poderá permanecer nas cópias de 

segurança por um determinado período, geralmente não especificado. Em alguns casos, após a eliminação, é enviado um correio eletrónico com a 

indicação de como recuperar o perfil, o que comprova que os dados são, de facto, mantidos pelas redes sociais. 

Quando se pretende apagar um determinado perfil, algumas redes sociais exigem mesmo ao utilizador que este elimine, um a um, os comentários 

contidos no seu perfil. Trata-se de um processo moroso que pode levar à desmotivação dos utilizadores.  
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2.6.2.  Quais os principais problemas de segurança encontrados nas redes sociais? 

Os spammers começaram a interferir nas redes sociais. O que outrora era um problema (quase) específico do correio eletrónico tornou-se, hoje em 

dia, um problema que tem um raio de ação maior - afetando diretamente as redes sociais e quem as utiliza. 

As técnicas mais usadas pelos spammers são: 

 Uso de software especializado, como por exemplo o FriendBot, que automaticamente envia pedidos de amizade e comentários com 

publicidade. Estas ferramentas utilizam a pesquisa prévia para que a publicidade que enviam seja do interesse do utilizador; 

 Envio de comentários com ligações dinâmicas para sítios eletrónicos que pretendam vender um determinado produto; 

 Envio de pedidos de amizade através de perfis falsos (criados para seduzir o utilizador a aceitar o pedido de amizade). Esse perfil contém, por 

sua vez, ligações dinâmicas para sítios comerciais ou sítios de phishing; 

 Envio de comentários para os perfis dos falsos “amigos”. Tipicamente, as ferramentas de SPAM angariam o máximo de amigos possível, 

enviando depois o maior número de mensagens para os seus perfis; 

 Roubo de palavras-passe de um determinado perfil, para este ser utilizado no envio de SPAM. 

 

Atualmente ainda não existem filtros para SPAM nas redes sociais. No entanto, é aconselhável que um utilizador bloqueie a possibilidade de enviar 

comentários, bem como a aceitação automática dos comentários dos “amigos”. 

Os riscos de SPAM nas redes sociais são os mesmos associados ao SPAM tradicional: 

 Sobrecarga de tráfego na ligação; 

 Perda de confiança no serviço; 

 Phishing – Roubo de identidade; 

 Risco específico de SPAM nas redes sociais: o perfil de um utilizador comum pode ser confundido com um perfil de um autor de “spam”. 
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Infiltrações em círculos de confiança 

Muitas redes sociais permitem que informações pessoais, ou mesmo todo o tipo de informação, estejam disponíveis apenas para os utilizadores 

dentro do círculo de amizades. Este mecanismo dá, no entanto, uma falsa ideia de proteção aos utilizadores, já que é muito fácil aceder a esse círculo 

sob falsos pretextos.  

Em algumas redes sociais a utilização de scripts ou software especializado, como o Friendbot ou o FriendBlasterPro, é levada a cabo para fazer 

convites de amizade automáticos. 

A pressão existente nas redes sociais e em alguns círculos de amizade para a angariação do maior número de amigos leva a que, muitas vezes, se 

aceitem utilizadores como “amigos” sem conferir a autenticidade do seu perfil. Recentemente, foi feita uma experiência neste sentido. Foi criado um 

perfil denominado ‘Freddi Staur’ (anagrama para ID Fraudster) apenas com uma imagem de um sapo e sem qualquer outra informação. Foi enviado 

um pedido de amizade para 200 utilizadores: 87 aceitaram o pedido e 82 divulgaram informações pessoais (72% divulgaram um ou mais endereços 

de correio eletrónico e 84% divulgaram a sua data de nascimento). 

Apesar de esta vulnerabilidade não representar uma ameaça direta para os utilizadores, pode abrir portas a outras fragilidades (tal como está 

descrito neste documento), pois permite, a um utilizador mal-intencionado: 

 O visionamento de informações pessoais; 

 Busca de informações ou contactos para serem utilizados mais tarde em ataques; 

 Envio de SPAM e ações de marketing. 
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2.6.3. Como posso proteger-me das potenciais ameaças presentes nas redes sociais? 

Limite a quantidade de informações pessoais que coloca online  

Não publique informações que o tornem vulnerável (Ex: morada, telefone, etc...). Tenha cuidado com as informações que terceiros colocam sobre si 

online.  

Lembre-se que a Internet é um “local” público 

Publique apenas informação que pode ser acessível a qualquer pessoa. Esta recomendação é válida não só para as redes sociais mas também para 

blogs e outros fóruns de discussão. A partir do momento que coloca informação online não é garantido que esta possa ser completamente removida; 

por isso tenha cuidado antes de a disponibilizar. 

Esteja atento aos estranhos 

Nunca revele informações importantes a pessoas que não conhece verdadeiramente.  

Seja cético 

Não acredite em tudo que lê online.  

Consulte as políticas de privacidade dos serviços que utiliza 

Algumas redes sociais partilham e vendem as informações dos seus utilizadores a outras entidades. 
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2.7. Banca eletrónica 

O Homebanking, ou Banco online, designa um conjunto de serviços como transações, pagamentos e outras operações financeiras efetuadas, via 

Internet, nos sítios eletrónicos das entidades bancárias. 

Este serviço permite que as operações sejam efetuadas independentemente dos horários de funcionamento dos bancos e sem a deslocação física 

aos balcões. 

2.7.1. Quais os principais problemas deste tipo de serviço? 

O problema mais comum associado à utilização do Homebanking diz respeito à apropriação de informação confidencial por parte de pessoas mal-

intencionadas que, deste modo, utilizam a informação como se fossem os utilizadores genuínos.  

Apesar das medidas de segurança dos bancos não serem 100% seguras, a grande maioria de fraudes deve-se à má utilização do serviço por parte dos 

clientes. 

2.7.2. Como posso precaver-me? 

 Evite utilizar computadores públicos para aceder ao seu serviço online; 

 Certifique-se que não está a ser observado por terceiros quando acede ao Homebanking, nomeadamente através de sistemas de 

videovigilância; 

 Assegure-se de que o seu computador não está infetado por mecanismos de registo de atividades (por exemplo: keyloggers). Assegure-se que 

tem instalado software antivírus e software anti-spyware; 

 Altere frequentemente as suas credenciais de acesso ao serviço; 

 Tenha cuidado redobrado quando imprimir documentos ou informação relativa à sua conta em impressoras públicas. Não deixe os 

documentos na impressora e destrua todos os documentos de que já não necessita; 

 Não divulgue os seus dados pessoais a terceiros. A maioria das empresas verdadeiras nunca solicita informação confidencial através de 

correio eletrónico ou telefone; 

 Tenha cuidado na escolha das credenciais de acesso ao serviço, por exemplo, não escolha credenciais que lhe possam ser associadas: número 

de telefone, data de nascimento, nome próprio; 
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 Verifique regularmente as suas contas, prestando especial atenção a transações que não tenha efetuado e à data/hora do último acesso à 

conta; 

 Termine sempre as sessões de Homebanking. Caso contrário, há a possibilidade de alguém mal-intencionado poder utilizar a sessão ainda 

aberta; 

 Limpe a cache do seu computador e os ficheiros temporários; 

 Não armazene informação sobre as suas contas no computador; 

 Tenha em atenção se está a ser vítima de phishing. Utilize browsers que possuem filtros de phishing; 

 Em caso de suspeita de utilização indevida contacte de imediato a sua entidade bancária. 
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2.8. Compras eletrónicas 

O online shopping, ou compras online, designa o processo de compra de bens e serviços através da Internet. 

2.8.1. Quais os principais problemas deste tipo de serviço? 

Existem alguns problemas que podem surgir através das compras online, nomeadamente: roubo das credenciais de utilizadores legítimos; clientes a 

serem vítimas de burlas através de compras efetuadas em sítios fraudulentos. 

Por outro lado, as lojas online podem ser, também elas, vítimas de fraude através da utilização de informação roubada (por exemplo, informação 

relativa a cartões de crédito). 

2.8.2. Como posso precaver-me? 

Todas as recomendações relativas à banca online são válidas também para esta secção. Adicionalmente, tenha atenção ao seguinte: 

 Confirme a identidade da loja: veja se existe uma loja física; verifique se existem selos de garantia de entidades independentes; verifique o 

feedback de outros utilizadores nas compras efetuadas nesta loja; 

 Tenha em atenção qual será o valor final da sua compra. Não se esqueça de verificar o valor que será cobrado na expedição e transporte do 

bem adquirido; 

 Verifique a política de privacidade do sítio, nomeadamente, que o mesmo não divulgará informação confidencial; 

 Comprove os termos do negócio, como, por exemplo, a política de devoluções; 

 Tenha especial atenção à descrição do produto que está a adquirir. Podem existir situações em que a imagem do bem a adquirir não 

corresponda ao que está anunciado na descrição do produto. Em caso de dúvida, entre em contacto com a loja online; 

 Nunca faça pagamentos através do envio de dinheiro via postal.  
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