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1. Utilize Um Antivírus 

O antivírus é um software que procura detetar e remover do computador grande parte dos vírus, incluindo “Trojans”, “Worms” e outras ameaças. 

Este tipo de software é considerado uma das principais formas de prevenção online.  

1.1. Porque devo utilizar um Antivírus?  

Sem um software antivírus os computadores estão expostos a vírus, incluindo: 

 Anexos infetados recebidos por correio eletrónico; 

 “Drive-by-infection” – visitas a páginas com código malicioso que ameaçam os sistemas; 

 “Worms” - vírus que se propagam pela rede de forma automática; 

 “Macro-Vírus” - contaminação através da abertura de ficheiros aplicacionais que permitem a execução de macros; 

 “Trojans” - programas que aparentam ser de uma fonte legítima e que levam a que o utilizador os execute; 

 Os programas de “Spyware” recolhem informação sobre os hábitos e costumes do utilizador na Internet e transmitem essa informação a uma 

entidade externa, sem conhecimento ou consentimento do utilizador. Dependendo do software é possível detetar alguns tipos de “Spyware”, 

mas é difícil que um antivírus detete todos os tipos existentes; 

 

Após a contaminação pelo vírus os riscos e consequências são vários: 

 Falhas no Sistema; 

 Roubo de Identidade; 

 Fraude; 

 Perda de Informação. 
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1.2. Quais são as principais funcionalidades de um Antivírus? 

Existe uma grande variedade de produtos que diferem nos métodos de deteção de vírus, preço e funcionalidades. Um antivírus deve, no entanto, 

garantir um conjunto de funcionalidades que se enquadram nas principais linhas de possíveis ataques, tais como: 

 Avaliar os ficheiros retirados da Internet ou recebidos em anexo por correio eletrónico; 

 Identificar e remover o maior número possível de vírus; 

 Verificar regularmente os ficheiros existentes nos discos rígidos, nos discos flexíveis e unidades móveis; 

 Atualização periódica da base de dados que contem as assinaturas de vírus que podem eliminar. 

1.3. Quais são as operações que o Antivírus não protege? 

Um software antivírus não protege os utilizadores contra as seguintes operações: 

 SPAM; 

 Qualquer tipo de fraude e atividades ilícitas online; 

 Invasão de computadores pessoais por utilizadores mal-intencionados através da Internet. 

 

Para além da instalação de um antivírus, o utilizador deve adotar medidas de segurança com o objetivo de minimizar o risco, como por exemplo: 

 Manter o software de proteção atualizado; 

 Manter as assinaturas de antivírus atualizadas, de preferência diariamente; 

 Realizar uma análise pelo antivírus sempre que se verifiquem operações suspeitas pelo sistema; 

 Não executar ficheiros recebidos em anexo por correio eletrónico sem a respetiva verificação por parte do antivírus, mesmo que o remetente 

seja conhecido; 

 Não selecionar ligações dinâmicas existentes no conteúdo de correio eletrónico, principalmente se o remetente for de origem desconhecida 

ou o conteúdo suspeito (SPAM); 

 Analisar previamente o conteúdo de qualquer unidade externa (CD, discos externos, etc.) pelo antivírus; 

 Ativar a proteção de macros em aplicações do Microsoft Office (Word e Excel); 

 Utilizar exclusivamente um software antivírus. Desinstale o antivírus existente no sistema antes de proceder à instalação de outro.  
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1.4. Como escolher um software Antivírus?  

Dependendo da utilização, uso pessoal ou profissional, existem várias opções de software gratuito ou comercial. O software gratuito é, na sua grande 

maioria, uma versão limitada da versão comercial relativamente a funcionalidades e suporte técnico, sendo recomendada a versão comercial quando 

o fator de risco é considerável. 

Grande parte dos fabricantes são empresas de software que abrangem diversas áreas de segurança e disponibilizam normalmente dois tipos de 

versões: 

 “Standalone antivírus” - Inclui apenas a funcionalidade de detetar e remover vírus; 

 “Security Suite” - Adiciona outros softwares de proteção tais como firewalls e anti-spyware para além do antivírus. 

 

A segunda versão destaca-se por disponibilizar uma única interface que reúne e protege a maioria dos problemas, simplificando a sua utilização para 

utilizadores em fase de iniciação.  

No entanto, a componente antivírus é normalmente mais eficaz e consistente, relativamente às restantes componentes da “suite” quando 

comparada com outros softwares especializados para as mesmas funções.  

Os utilizadores mais experientes devem considerar o cenário de conjugar software específico para antivírus, firewall e anti-spyware. 

1.5. Utilize Um Software Anti-Spyware 

O Spyware consiste num programa que recolhe informações pessoais, tais como hábitos de navegação, palavras-passe de correio eletrónico e 

homebanking. Estas informações são transmitidas a uma entidade externa sem conhecimento ou consentimento do utilizador. 

Estes programas instalam-se geralmente ao mesmo tempo que outros softwares, na sua grande maioria freeware ou shareware, permitindo que os 

autores dos respetivos softwares rentabilizem o seu programa com a venda de informações estatísticas.  

Por esta razão é recomendado que o utilizador avalie atentamente as condições de serviço de cada produto e que selecione, sempre que possível, a 

instalação custom (permite ao utilizador escolher as componentes a instalar). 
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1.6. Que tipos de spyware existem? 

Existem atualmente diversos tipos de spyware que normalmente são classificados pelo seu comportamento e respetivas consequências. Os adware’s 

são considerados um subgrupo de spyware e abrangem um conjunto amplo de ameaças. São concebidos para mostrar publicidade indesejada 

redirecionando o utilizador para sítios comercias. Pode, por exemplo: 

 Abrir janelas de publicidade indesejada e intrusiva, incluindo conteúdos ofensivos; 

 Realizar downloads de publicidade da Internet utilizando indevidamente a largura de banda do utilizador; 

 Alterar as definições do browser como, por exemplo, a página de entrada, página de pesquisa, página de erro, os favoritos e os bookmarks; 

 Adicionar novos ícones no ambiente de trabalho; 

 

Outras versões mais nefastas podem, ainda: 

 Bloquear o acesso a determinados sítios eletrónicos; 

 Induzir o utilizador a desligar o antivírus e o anti-spyware; 

 Bloquear as atualizações do antivírus e o anti-spyware; 

 Ser de remoção difícil ou mesmo impossível; 

 Monitorizar as atividades do utilizador online com o objetivo de enviar mais propaganda. 

 

Os sypwares de vigilância são a versão mais extrema e, tal como alguns vírus, podem também:  

 Pesquisar os discos do computador em busca de informação privada; 

 Monitorizar as teclas que o utilizador digita para recolher palavras-passe ou números de cartão de crédito; 

 Realizar screenshots dos sítios visitados pelo utilizador para capturar informação pessoal; 

 Enviar a informação a criminosos na Internet. 

 

Para além da invasão de privacidade do utilizador, os sypwares podem igualmente degradar o desempenho do sistema consumindo, indevidamente, 

processador, largura de banda e espaço em disco. Apesar das semelhanças, os sypwares, ao contrário dos vírus, não se propagam para outros 

computadores. O objetivo é manterem-se despercebidos para poderem continuar a controlar os dados do utilizador. 
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1.7. Como eliminar o spyware? 

Eliminar e detetar spyware são operações cada vez mais difíceis. O utilizador deve tomar medidas de precaução, como por exemplo: 

 Não aceder a sítios de credibilidade duvidosa; 

 Não instalar aplicações de origem pouco fidedigna; 

 Analisar com atenção as políticas de privacidade dos produtos. 

 

Para além de evitar comportamentos de risco é recomendada a utilização de software específico para detetar e remover spyware.  

Para garantir a eficácia deste tipo de software, à semelhança do antivírus, é necessário assegurar algumas recomendações, tais como: 

 Manter o Anti-Spyware atualizado; 

 Ativar a proteção em tempo real (quase todos os a Anti-Spyware oferecem esta funcionalidade). 

 

As aplicações antivírus têm vindo a incluir, cada vez mais frequentemente, a funcionalidade de Anti-Spyware.  

No entanto, não é recomendado que o utilizador confie esta tarefa apenas ao antivírus. A instalação de uma firewall pessoal pode permitir, por outro 

lado, detetar a presença de spyware impedindo o acesso à rede e, em simultâneo, impedir que transmita a informação recolhida. 
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2. Utilize Uma Firewall 

Uma firewall é um dispositivo de rede que tem como objetivo controlar o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou 

receção de acessos indevidos ou não autorizados de uma rede para outra. Existem na forma de software e hardware ou na combinação de ambos 

(normalmente chamadas de “appliance”).   

As firewalls pessoais são, normalmente, software e são utilizadas para proteger apenas o computador em que se encontram instaladas. Permitem, 

quando devidamente configuradas, bloquear vários tipos de ameaças, tais como: 

 Tentativas de invasão; 

  Propagação de vírus (“worms”);  

 Tráfego que pode, eventualmente, ter sido originado por um vírus ou um spyware. 

 

A firewall deve ser vista como uma barreira entre a Internet e o computador pessoal. No entanto, uma firewall não é suficiente nos seguintes casos: 

 Vírus; 

  SPAM; 

  Instalações de Spyware; 

 Se o utilizador der acesso a outros utilizadores para aceder ao sistema; 

 Se o utilizador desativar a firewall ou configurar demasiadas exceções de acesso; 

 Certo tipo de atividades ilícitas online; 

  Se um vírus ou utilizador criar uma backdoor na firewall; 

 Se o agressor souber a palavra-passe da firewall; 

 Nos casos de tráfego malicioso com origem na rede sem fios mal configurada; 

 Nos ataques após a rede ter sido comprometida. 

 

Este tipo de software alerta o utilizador para possíveis tentativas de acesso ou ataque. É recomendado que o utilizador analise com atenção esta 

informação para garantir que autoriza apenas acessos legítimos. 
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3. Mantenha as suas Aplicações Atualizadas 

Muitos dos problemas de segurança estão associados a vulnerabilidades existentes no sistema operativo ou nas aplicações do computador. Quando 

estas vulnerabilidades são conhecidas, os fabricantes, normalmente, disponibilizam atualizações (“patches”) para corrigir este tipo de falhas.  

A maioria dos produtos permite, aliás, que o utilizador tenha conhecimento das atualizações efetuadas recentemente, não só através do sítio do 

produto, como também através de notificações no correio eletrónico caso o sistema ou aplicação não suporte atualizações automáticas. 

Os benefícios de manter um sistema atualizado são vários: 

 Proteção face a alguns vírus; 

 Proteção face a alguns artifícios de hackers; 

 Correção de bugs; 

 Adição de novas funcionalidades.  

 

As atualizações são um bom complemento de segurança. No entanto, não dispensam a existência de um software de antivírus, anti-spyware e 

firewall. 
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4. Escolha boas Palavras-Passe 

A utilização de palavras-passe curtas e simples facilita e compromete o acesso a informação pessoal do utilizador e o acesso a sistemas online. 

Existem variados métodos de ataque para quebrar palavras-passe ou forjar mecanismos de autenticação: 

 Brute force attacks – testes de palavras-passe, em que normalmente se percorre o alfabeto de forma sequencial, até que a autenticação seja 

bem sucedida. Um mecanismo simples para evitar este tipo de ataque passa por limitar o número de tentativas falhadas, bloqueando as 

credenciais.  

 Dictionary attacks – testes de palavras-passe, com recurso a uma lista de palavras bem conhecidas e com grande probabilidade de sucesso. A 

prevenção para este tipo de ataques - para além da solução apresentada anteriormente – passa pela não utilização de palavras do dicionário 

como palavras-passe.  

 Key loggers – são pequenos programas, muitas vezes inadvertidamente instalados no computador pelo próprio utilizador, que registam a 

atividade desse utilizador no teclado, enviando-a posteriormente pela Internet.  

 

O método de ataque mais bem-sucedido é, no entanto, a chamada “engenharia social” que se resume a convencer o detentor de uma palavra-passe 

a divulgá-la de forma consciente. 

De referir ainda que para avaliar a sua palavra-passe não deverá deixar de utilizar o seguinte sítio: 

 

http://cert.pt/index.php/pt/servicos/avaliador-de-palavras-chave. 

  

http://cert.pt/index.php/pt/servicos/avaliador-de-palavras-chave
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4.1. Como criar Palavras-Passe robustas? 

O formato das palavras-passe é, normalmente, condicionado pelo mecanismo de verificação da identidade, denominado “mecanismo de 

autenticação”. O serviço Multibanco, por exemplo, solicita ao utilizador uma palavra-passe com 4 algarismos. Outros sistemas requerem palavras-

passe mais complexas, exigindo a utilização simultânea de carateres numéricos e alfanuméricos, maiúsculas e minúsculas ou mesmo carateres 

especiais. A maior parte dos sistemas de autenticação permite, no entanto, um formato de palavra-passe mais ou menos livre. 

Quando solicitado a criar uma palavra-passe, o utilizador deverá ler com atenção as regras de formulação dessa mesma palavra. 

As palavras-passe devem ser tanto mais complexas quanto a criticidade ou o valor do serviço a que se destinam. A robustez da chave usada para um 

serviço de banca direta deverá ser, por exemplo, maior do que a robustez da palavra utilizada para acesso ao correio eletrónico. 

Outro cuidado a ter na formulação de palavras-passe é o de não utilizar elementos que, de alguma forma, estejam associados ao utilizador e que 

sejam conhecidos por mais pessoas que não o próprio. Exemplos de elementos a não utilizar são a data de nascimento, os nomes e os apelidos, a 

morada, os números de identidade e contribuinte, etc. É relativamente fácil obter estas informações a respeito de qualquer pessoa e depois testá-las 

como palavra-passe. 

Sempre que possível, deverá usufruir do comprimento máximo de palavra-passe admissível pelo sistema de autenticação, aumentando, desta forma, 

a robustez face a alguns tipos de ataque bem conhecidos. 

Outra forma de aumentar a robustez de uma palavra-passe é combinar, de forma não sequencial, letras, números e símbolos. Deve ser ainda evitada 

a utilização de palavras encontradas em dicionários, quer de língua portuguesa, quer de língua estrangeira. 

Formular uma palavra-passe robusta requer, sem dúvida, alguma imaginação. Por um lado, esta deverá ser de fácil memorização para o utilizador. 

Por outro, deverá ser complexa de adivinhar, por parte de terceiros.  

Existem, aliás, algumas dicas que poderão ajudá-lo a criar uma palavra-passe com alguma robustez. Sugerimos, desta forma, a seguinte metodologia: 

1. Identificar uma frase que seja fácil de relembrar. Por exemplo: “criar palavra passe forte em três passos para melhorar a segurança”;  

2. Utilizar a primeira letra de cada uma das palavras. Por exemplo: “CPPFETPPMAS”; 

3. Substituir algumas letras maiúsculas por minúsculas, substituir letras por números e símbolos. Por exemplo: “cPpFe3ppm@s”. 
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4.2. Quais os principais cuidados a ter na utilização de palavras-passe? 

Ter uma boa palavra-passe não é tudo, sendo necessário utilizá-la com algumas precauções.  

Existe assim um conjunto de cuidados gerais a adotar no que diz respeito ao manuseamento da palavra, propriamente dito, e um conjunto de 

cuidados mais específicos a ter quando essa mesma palavra é utilizada na Internet.  

Vejamos então: 

4.2.1. Cuidados Gerais 

1. Não guardar qualquer registo ou auxiliar de memória para as suas palavras-passe;  

2. Não utilizar a mesma palavra-passe em serviços diferentes. Para cada serviço deverá ser criada e utilizada uma palavra distinta, minimizando, 

desta forma, os danos causados, no caso de uma palavra-passe ter sido comprometida; 

3. Utilizar a palavra-passe com privacidade, assegurando-se de que não existe qualquer câmara apontada para si e que ninguém o observa 

enquanto digita os carateres;  

4. Alterar a palavra-passe por omissão. Muitos equipamentos são vendidos com uma única palavra-passe. Esta deverá ser alterada, aquando da 

sua primeira utilização;  

5. Alterar periodicamente as suas palavras-passe: por exemplo, de seis em seis meses.  

4.2.2. Cuidados na Internet 

1. Confirmar se a palavra-passe é transmitida em canal seguro. A sessão na Internet que solicita a palavra-passe deverá apresentar um pequeno 

cadeado fechado no canto inferior direito do seu browser;  

2. Assegurar a identidade do sistema de autenticação. Confirmar se o endereço da página é o correto e verificar o certificado de servidor;  

3. Manter atualizado um sistema de antivírus e anti-spyware no seu computador; 

4.  Não utilizar palavras-passe em computadores de terceiros ou computadores desconhecidos;  

5. Preferencialmente, deverá ainda evitar a utilização de mecanismos de armazenamento de credenciais no seu computador e sobretudo em 

computadores que não lhe pertencem.  
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5. Faça Cópias de Segurança dos seus Documentos 

As cópias de segurança permitem recuperar de eventuais falhas do sistema, mas também das consequências de um possível ataque por vírus ou 

invasão. Se um vírus apagar ou danificar ficheiros no disco rígido, uma cópia de segurança recente poderá ser a única forma de recuperar os dados. É 

assim recomendado que o utilizador efetue, regularmente, uma cópia de segurança de todo o sistema. No mínimo, deverá criar uma cópia dos 

ficheiros que para si são mais significativos como é o caso dos documentos, imagens, hiperligações favoritas, livros de endereços e mensagens de 

correio eletrónico importantes. 

5.1. Como posso armazenar cópias de segurança? 

É possível fazer cópias de segurança de ficheiros em qualquer um dos seguintes tipos de armazenamento: 

 Discos rígidos internos – Utilizar um segundo disco interno e usá-lo para guardar cópias de segurança dos ficheiros. 

 Outros discos amovíveis – Utilizar um disco rígido externo para fazer cópias de segurança dos ficheiros. Recomenda-se a compra de um disco 

com bastante espaço para as cópias de segurança.  

 DVDs e CDs graváveis.  

 Localizações de rede – Realizar cópias de segurança para uma localização na rede. O utilizador deverá certificar-se de que tem as permissões 

necessárias para aceder à rede e de que outros utilizadores não conseguirão ter acesso à sua cópia de segurança. 

 

Para escolher uma destas opções, é importante comparar a conveniência, o preço e a facilidade de utilização e ter em consideração a quantidade e o 

tamanho dos ficheiros dos quais pretende fazer cópias de segurança. 
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6. Webgrafia 

“Guia de Segurança” (2017).  

Direitos de Autor: Texto adaptado de https://linhaalerta.internetsegura.pt/ - Acedido entre 14/05/2017 e 25/05/2017. 

  

https://linhaalerta.internetsegura.pt/

