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Importa saber:
A Internet é um sistema global de redes de
computadores interligadas, que utilizam um conjunto próprio
de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP) com o
propósito de servir progressivamente utilizadores localizados
no mundo inteiro.

http://en.wikipedia.org/

O que é a internet?



Antes de utilizar:
Importa memorizar que a Internet é o nome dado a
inúmeras redes de computadores (grandes e
pequenas) interligadas entre si, que permitem a
transmissão de dados para todo o globo de forma
eficiente e rápida.

Importa ter consciência da dimensão desta
estrutura.

O que é a internet?





O ciberespaço é o ambiente tecnológico criado pela
interconexão mundial dos computadores, que tem
inicio no terminal de comunicações, abarca as
comunicações eletrónicas e termina num ponto
repositório de dados.
É o espaço (não físico) de comunicação aberto pela
interconexão mundial dos computadores e das
memórias dos computadores.

O que é o ciberespaço



É o espaço virtual para a
comunicação disposto pelo meio de
tecnologia…

O que é o ciberespaço



Importa saber que o ciberespaço:
É um espaço de liberdade sem fronteiras e 
sem controlo:
• Com intervenção humana
• Com componentes físicos 
• Comunicação em rede

O que é o ciberespaço



Vantagens e desafios

Temos que avaliar sempre:
• Os benefícios e as possibilidades
• Os comportamentos online
• Conhecer os limites:
Ter em conta a velocidade, a dimensão, o espaço físico 
e se temos o domínio da informação disponibilizada.



Dimensão:

• 4.20 biliões de pessoas ativos nas redes. 
53.6% da população mundial.

• 4.15 biliões de pessoas que acedem através de 
telemóvel.

Conhecidos? Amigos?

Vantagens e desafios
do ciberespaço





4 vulnerabilidades

Identidade
Património
Privacidade
Sexualidade



Identidade

 Nunca fornecer o endereço de 
correio eletrónico pessoal para 
subscrever serviços pontuais;

 O endereço de correio 
eletrónico é a nossa morada 
eletrónica;

 Nunca clicar nos links de 
mensagens de desconhecidos;

 Não fazer download de 
software desconhecido ou 
duvidoso;



 Nunca fornecer o dados dos 
cartões de pagamento para 
fontes duvidosas;

 Nunca aceder a receber 
quantias em dinheiro de 
origem não confirmada;

 Nunca fornecer o código de 
ativação ou o PIN de acesso 
à aplicação MBWAY;

Património



 Não guardar no telefone informações sobre cartões de 
crédito ou multibanco;

 Não enviar dinheiro para pessoas que apenas 
conhecemos das redes sociais; 

 Efetuar sempre cópias de segurança, mantendo os meios 
offline, após a realização das cópias.

 Ter cuidados com os e-mails de empresas fornecedoras 
ou altos responsáveis a pedir para alterar dados 
bancários ou para fazer pagamentos para outra conta.

Património



Privacidade
 Quem publica ou envia 

fotografias íntimas, está a 
colocar-se numa posição de 
grande vulnerabilidade;

 Não dar informações privadas 
mesmo quando afirmam que 
a entidade é fidedigna;

 Não fornecer informação 
pessoal nas redes;

 Se partilharmos algum 
conteúdo em “modo público” 
muito dificilmente 
conseguiremos removê-lo ou 
controlar o seu acesso.



Privacidade

 Protege-te do phishing, smishing e vishing; Informa-te;
 Não revelar a ninguém os teus dados pessoais ou de alguém 

da tua família;
 Não usar a mesma password nas redes sociais e no endereço de 

correio;
 Usar, sempre que possível, a dupla confirmação;
 Ter muito cuidado quando se acede a redes wi-fi públicas; 



Sexualidade
 Nunca partilhar fotografias ou 

vídeos íntimos.
 Alguns perfis, com fotografias de 

pessoas atraentes, funcionam 
apenas para isco de sextortion
e/ou sexting;

 Nunca dar acesso físico ou 
remoto aos teus equipamentos;

 Nunca se sabe quem acede aos 
conteúdos existentes nas redes 
sociais. Evita expor-te nas redes.

 Denuncia o assédio ou a 
perseguição. É crime!



Fotografar ou filmar outras 
pessoas sem consentimento é 
crime!
Se não tens autorização para 
aceder, não acedas!
Divulgar fotografias ou filmes sem 
autorização é crime!

Denuncia!

Sexualidade



Denuncia o cyberbullying. 

Nunca respondas às 
mensagens. 

Denuncia. É crime!

Cyberbullying



Discurso de Ódio inclui todas as formas de 
expressão que disseminam, incitam, promovem 
ou justificam o racismo, a xenofobia, o 
antissemitismo ou outras formas de ódio, 
baseadas na intolerância, incluindo 
comportamentos agressivos de nacionalismo e 
de etnocentrismo, discriminação e hostilidade 
contra as minorias, migrantes e pessoas 
estrangeiras. 

In Conselho da Europa.

Denuncia o discurso de ódio. É crime!

Discurso de ódio



 Consciência da dimensão atual da rede de 
comunicações.

 Consciência de que pessoas/máquinas 
estarão interligadas e dependentes de 
algum dispositivo/rede que não dominas.

Um desafio



A tua segurança, a dos teus amigos e a da 
tua família está em ti;

Mesmo num grupo fechado de amigos, o 
compromisso de uma dessas pessoas 
compromete todo o grupo; 

A responsabilidade é TUA;

CUIDA DE TI E DOS TEUS

Um desafio



Informa-te. Suspeita. 
Usa meios alternativos para confirmar todas as 

dúvidas. 

Denuncia.
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