
Segurança Informática 

Perguntas mais frequentes 

• O que é o phishing? 
Phishing (pronunciado "fishing") é um tipo de roubo de identidade on
fraudulentos concebidos para roubar os seus dados ou informações pessoais, como números de cartões de crédito, 
palavras-passe, dados de conta ou outras informações.

Os burlões podem enviar milhões de mensagens de correio electrónico com links para websites fraudulentos
parecem ter origem em websites da sua confiança, como o seu banco ou empresa de cartão de crédito e a pedir
fornecimento de informações pessoais. Os criminosos podem depois utilizar estas informações para vários tipos de 
fraude, como roubar dinheiro da sua conta, abrir novas contas em seu nome ou obter documentos oficiais utilizando a 
sua identidade. 

 
• O que devo fazer se receber uma mensagem de correio electrónico de um esquema de phishing?

Se achar que recebeu uma mensagem com um esq
electrónico. Não clique em links dessa mensagem.

 
• Como posso denunciar um possível esquema de phishing?

Pode também utilizar as ferramentas da Microsoft para denunciar um potencial esquema de phishing.

� Internet Explorer. Enquanto se encontrar num site suspeito, clique no botão
Internet Explorer 8 e aponte para 
Seguro e utilize a página Web que é apresentada para denunciar o website. 

� Windows Live Hotmail.

informações pessoais, clique na caixa de verificaç
Clique em Marcar como

� Microsoft Office Outlook.

reencaminhe-a para reportphishing@antiphishing.org
mensagem de correio electrónico a uma mensagem de correio electrónico, veja 
outro item a uma mensagem de correio electrónico
de Correio Electrónico Não Solicitado da Microsoft para o Microsoft Office Outlook

 
 

• O que devo fazer se achar que respondi a um esquema de phishin
Siga estes passos para minimizar quaisquer danos caso considere que respondeu a um esquema de phishing com 
informações pessoais ou financeiras ou caso tenha introduzido estas informações num website fictício.

� Altere as palavras-passe ou PINs
comprometidas.  

� Coloque um alerta de fraude nos seus relatórios de crédito. Aconselhe
ou financeiro se não conhecer estes procedimentos. 

� Contacte o banco ou entidades comerciais on
correio electrónico fraudulenta. 

� Se tomar conhecimento de alguma conta que tenha sido acedida ou aberta de modo fraudulento, feche 
essa conta.  

� Reveja habitualmente os seus extract
existem débitos inexplicáveis ou consultas não iniciadas por si. 
 

• Como é que os autores de esquemas obtêm o meu endereço de correio electrónico ou sabem qual o banco 
que utilizo? 

Os criminosos que enviam estes esquemas de phishing (muitas vezes chamados "phishers") enviam milhões de 
mensagens para endereços de correio electrónico gerados aleatoriamente. Falsificam ou fazem
populares para poderem enganar o m

 

 

 

 

 

 

 

Segurança Informática - Phishing 

 

Phishing (pronunciado "fishing") é um tipo de roubo de identidade on-line. Utiliza o correio electrónico e websites 
concebidos para roubar os seus dados ou informações pessoais, como números de cartões de crédito, 

passe, dados de conta ou outras informações. 

Os burlões podem enviar milhões de mensagens de correio electrónico com links para websites fraudulentos
parecem ter origem em websites da sua confiança, como o seu banco ou empresa de cartão de crédito e a pedir
fornecimento de informações pessoais. Os criminosos podem depois utilizar estas informações para vários tipos de 

eiro da sua conta, abrir novas contas em seu nome ou obter documentos oficiais utilizando a 

O que devo fazer se receber uma mensagem de correio electrónico de um esquema de phishing?
Se achar que recebeu uma mensagem com um esquema de phishing, elimine a mensagem da caixa de correio 

Não clique em links dessa mensagem. 

Como posso denunciar um possível esquema de phishing? 
Pode também utilizar as ferramentas da Microsoft para denunciar um potencial esquema de phishing.

Enquanto se encontrar num site suspeito, clique no botão Segurança

Internet Explorer 8 e aponte para Filtro SmartScreen. Em seguida, clique em Denunciar Website Não 

e utilize a página Web que é apresentada para denunciar o website.  

Windows Live Hotmail. Se receber uma mensagem de correio electrónico suspeita que lhe peça 
informações pessoais, clique na caixa de verificação junto à mensagem na caixa de entrada do Hotmail. 

Marcar como e aponte para Esquema de phishing.  

Microsoft Office Outlook. Anexe a mensagem de correio electrónico suspeita a uma nova mensagem e 
reportphishing@antiphishing.org. Para ficar a saber mais sobre como anexar uma 

mensagem de correio electrónico a uma mensagem de correio electrónico, veja Anexar um ficheiro ou 
outro item a uma mensagem de correio electrónico. Pode também transferir o Suplemento de Relatório 
de Correio Electrónico Não Solicitado da Microsoft para o Microsoft Office Outlook

O que devo fazer se achar que respondi a um esquema de phishing?  
Siga estes passos para minimizar quaisquer danos caso considere que respondeu a um esquema de phishing com 
informações pessoais ou financeiras ou caso tenha introduzido estas informações num website fictício.

passe ou PINs de todas as suas contas on-line que considerar poderem ter ficado 

Coloque um alerta de fraude nos seus relatórios de crédito. Aconselhe-se com o seu consultor bancário 
ou financeiro se não conhecer estes procedimentos.  

entidades comerciais on-line directamente. Não siga o link da mensagem de 
correio electrónico fraudulenta.  
Se tomar conhecimento de alguma conta que tenha sido acedida ou aberta de modo fraudulento, feche 

Reveja habitualmente os seus extractos bancários e de cartão de crédito mensalmente para verificar se 
existem débitos inexplicáveis ou consultas não iniciadas por si.  

Como é que os autores de esquemas obtêm o meu endereço de correio electrónico ou sabem qual o banco 

criminosos que enviam estes esquemas de phishing (muitas vezes chamados "phishers") enviam milhões de 
mensagens para endereços de correio electrónico gerados aleatoriamente. Falsificam ou fazem-se passar por empresas 
populares para poderem enganar o máximo número de pessoas possível. 

line. Utiliza o correio electrónico e websites 
concebidos para roubar os seus dados ou informações pessoais, como números de cartões de crédito, 

Os burlões podem enviar milhões de mensagens de correio electrónico com links para websites fraudulentos que 
parecem ter origem em websites da sua confiança, como o seu banco ou empresa de cartão de crédito e a pedir-lhe o 
fornecimento de informações pessoais. Os criminosos podem depois utilizar estas informações para vários tipos de 

eiro da sua conta, abrir novas contas em seu nome ou obter documentos oficiais utilizando a 

O que devo fazer se receber uma mensagem de correio electrónico de um esquema de phishing? 
uema de phishing, elimine a mensagem da caixa de correio 

Pode também utilizar as ferramentas da Microsoft para denunciar um potencial esquema de phishing. 

Segurança ou no menu do 
Denunciar Website Não 

Se receber uma mensagem de correio electrónico suspeita que lhe peça 
ão junto à mensagem na caixa de entrada do Hotmail. 

Anexe a mensagem de correio electrónico suspeita a uma nova mensagem e 
. Para ficar a saber mais sobre como anexar uma 

Anexar um ficheiro ou 
transferir o Suplemento de Relatório 

de Correio Electrónico Não Solicitado da Microsoft para o Microsoft Office Outlook.  

Siga estes passos para minimizar quaisquer danos caso considere que respondeu a um esquema de phishing com 
informações pessoais ou financeiras ou caso tenha introduzido estas informações num website fictício. 

line que considerar poderem ter ficado 

se com o seu consultor bancário 

line directamente. Não siga o link da mensagem de 

Se tomar conhecimento de alguma conta que tenha sido acedida ou aberta de modo fraudulento, feche 

os bancários e de cartão de crédito mensalmente para verificar se 

Como é que os autores de esquemas obtêm o meu endereço de correio electrónico ou sabem qual o banco 

criminosos que enviam estes esquemas de phishing (muitas vezes chamados "phishers") enviam milhões de 
se passar por empresas 



Segurança Informática 

Saiba como reconhecer esquemas de phishing

 

• Uma mensagem de correio electrónico com o logótipo oficial de uma empresa pode ser um esquema de 
phishing?  

Sim. Os esquemas de phishing utilizam frequentemente os logótipos oficiais das empresas pelas quais se tentam fazer 
passar. Se considerar que uma mensagem de correio electrónico é um esquema de phishing, elimine
endereços Web directamente no seu browser ou utilize o

 

• É possível reconhecer um esquema de phishing de mensagem de correio electrónico simplesmente através da 
sua leitura? 

Não necessariamente. As mensagens de correio electrónico de phishing incluem frequentemente logóti
organizações reais e outras informações de identificação retiradas directamente de websites legítimos. 
incluir frases como: 

� "Verifique a sua conta."
� "Actualize a sua conta."
� "Durante a manutenção de conta regular…"
� "A não actualização dos seus registos resultará na suspensão da sua conta."

 

• Recebi uma mensagem de correio electrónico (embora não tenha sido enviada para o meu endereço de 
correio electrónico correcto) que me pede informações bancárias. 

Qualquer mensagem de correio electrónico que peça informações bancárias é provavelmente um esquema de phishing. 
A maior parte dos bancos legítimos não pede este tipo de informações por correio electrónico.

Se receber uma mensagem para um endereço de correi
sua conta bancária, então trata-se provavelmente de um esquema de phishing.

 

• O que posso fazer para ajudar a evitar o roubo de identidade através de esquemas de phishing?
Pode fazer o seguinte para ajudar a proteger

� Não clique em links de mensagens de correio electrónico.
� Introduza endereços directamente no seu browser ou utilize os seus marcadores pessoais.
� Consulte o certificado de segurança do

website. 
� Não introduza informações pessoais ou financeiras em janelas pop
� Mantenha o software do seu computador actualizado com as mais recentes actualizações de segurança.

 
• Que programas de correio electrónico da Microsoft podem ajudar a proteger

Os seguintes programas incluem detecção anti

� Microsoft Office Outlook 2010
� Windows Live Hotmail
� Windows Live Mail 

 
• Como é que o Internet Explorer me pode ajudar a proteger

O Internet Explorer inclui o Filtro SmartScreen, que pode ajudar a protegê
pessoais.  

• O que é o Filtro SmartScreen?
O Filtro SmartScreen da Microsoft é uma funcionalidade do Interne
ajudá-lo a proteger-se de websites fraudulentos que tentam roubar as suas informações pessoais.

 
• O que significa um website ser assinalado a amarelo e ser considerado "suspeito"?

Um website suspeito apresenta algumas das características típicas de websites de phishing, mas não se encontra na lista 
de websites de phishing denunciados. O website pode ser legítimo mas deverá ponderar antes de introduzir 
informações pessoais ou financeiras, a nã

• O que significa um website ser bloqueado e assinalado a vermelho como um website de phishing denunciado?
Um website de phishing denunciado foi confirmado como sendo fraudulento por fontes fidedignas e foi denunciado à 
Microsoft. Recomendamos que não forneça qualquer tipo de informação a esses websites.
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Saiba como reconhecer esquemas de phishing 

Uma mensagem de correio electrónico com o logótipo oficial de uma empresa pode ser um esquema de 

utilizam frequentemente os logótipos oficiais das empresas pelas quais se tentam fazer 
passar. Se considerar que uma mensagem de correio electrónico é um esquema de phishing, elimine
endereços Web directamente no seu browser ou utilize os seus marcadores pessoais. 

É possível reconhecer um esquema de phishing de mensagem de correio electrónico simplesmente através da 

Não necessariamente. As mensagens de correio electrónico de phishing incluem frequentemente logóti
organizações reais e outras informações de identificação retiradas directamente de websites legítimos. 

"Verifique a sua conta." 
"Actualize a sua conta." 
"Durante a manutenção de conta regular…" 

os seus registos resultará na suspensão da sua conta." 

Recebi uma mensagem de correio electrónico (embora não tenha sido enviada para o meu endereço de 
correio electrónico correcto) que me pede informações bancárias. É um esquema de phishing?

Qualquer mensagem de correio electrónico que peça informações bancárias é provavelmente um esquema de phishing. 
A maior parte dos bancos legítimos não pede este tipo de informações por correio electrónico. 

Se receber uma mensagem para um endereço de correio electrónico que não é aquele que utiliza para iniciar sessão na 
se provavelmente de um esquema de phishing. 

O que posso fazer para ajudar a evitar o roubo de identidade através de esquemas de phishing?
Pode fazer o seguinte para ajudar a proteger-se de esquemas de phishing: 

Não clique em links de mensagens de correio electrónico. 
Introduza endereços directamente no seu browser ou utilize os seus marcadores pessoais.
Consulte o certificado de segurança do site antes de introduzir informações pessoais ou financeiras no 

Não introduza informações pessoais ou financeiras em janelas pop-up. 
Mantenha o software do seu computador actualizado com as mais recentes actualizações de segurança.

ue programas de correio electrónico da Microsoft podem ajudar a proteger-me de esquemas de phishing?
Os seguintes programas incluem detecção anti-phishing: 

utlook 2010 
Windows Live Hotmail 

Como é que o Internet Explorer me pode ajudar a proteger-me de esquemas de phishing?
O Internet Explorer inclui o Filtro SmartScreen, que pode ajudar a protegê-lo de fraudes da Web e do roubo de dados 

O que é o Filtro SmartScreen? 
O Filtro SmartScreen da Microsoft é uma funcionalidade do Internet Explorer 7 e Internet Explorer 8. Foi concebido para 

se de websites fraudulentos que tentam roubar as suas informações pessoais. 

O que significa um website ser assinalado a amarelo e ser considerado "suspeito"? 
suspeito apresenta algumas das características típicas de websites de phishing, mas não se encontra na lista 

de websites de phishing denunciados. O website pode ser legítimo mas deverá ponderar antes de introduzir 
informações pessoais ou financeiras, a não ser que tenha a certeza de que se trata de um site de confiança.

O que significa um website ser bloqueado e assinalado a vermelho como um website de phishing denunciado?
denunciado foi confirmado como sendo fraudulento por fontes fidedignas e foi denunciado à 

Microsoft. Recomendamos que não forneça qualquer tipo de informação a esses websites. 

Uma mensagem de correio electrónico com o logótipo oficial de uma empresa pode ser um esquema de 

utilizam frequentemente os logótipos oficiais das empresas pelas quais se tentam fazer 
passar. Se considerar que uma mensagem de correio electrónico é um esquema de phishing, elimine-a ou introduza os 

É possível reconhecer um esquema de phishing de mensagem de correio electrónico simplesmente através da 

Não necessariamente. As mensagens de correio electrónico de phishing incluem frequentemente logótipos de 
organizações reais e outras informações de identificação retiradas directamente de websites legítimos. Podem também 

Recebi uma mensagem de correio electrónico (embora não tenha sido enviada para o meu endereço de 
É um esquema de phishing? 

Qualquer mensagem de correio electrónico que peça informações bancárias é provavelmente um esquema de phishing. 

o electrónico que não é aquele que utiliza para iniciar sessão na 

O que posso fazer para ajudar a evitar o roubo de identidade através de esquemas de phishing? 

Introduza endereços directamente no seu browser ou utilize os seus marcadores pessoais. 
site antes de introduzir informações pessoais ou financeiras no 

Mantenha o software do seu computador actualizado com as mais recentes actualizações de segurança. 

me de esquemas de phishing? 

esquemas de phishing? 
lo de fraudes da Web e do roubo de dados 

t Explorer 7 e Internet Explorer 8. Foi concebido para 
 

suspeito apresenta algumas das características típicas de websites de phishing, mas não se encontra na lista 
de websites de phishing denunciados. O website pode ser legítimo mas deverá ponderar antes de introduzir 

o ser que tenha a certeza de que se trata de um site de confiança. 

O que significa um website ser bloqueado e assinalado a vermelho como um website de phishing denunciado? 
denunciado foi confirmado como sendo fraudulento por fontes fidedignas e foi denunciado à 


