Atualização das competências digitais dos
seniores para melhorar a sua inclusão social e
desenvolvimento

MÓDULO:
SEGURANÇA
RUTIS

Consórcio

Descrição do módulo
Hoje em dia é difícil imaginar o mundo sem Internet e, portanto, sem ciberespaço. No mundo cada vez
mais dependente da utilização tecnológica, o ciberespaço é um dos desafios mais marcantes do século
XXI. O aumento da utilização da Internet e o número de dispositivos a partir dos quais podemos aceder à
mesma criou numerosas oportunidades, mas também o surgimento de ameaças reais e preocupantes.
Então...Falemos de Segurança!
O módulo 'SEGURANÇA' fornece informações sobre a proteção quando se utilizam novas tecnologias,
tais como telemóveis e computadores.
Aprenderá alguns conceitos e procedimentos que o ajudarão a navegar em segurança na Internet.
Ficará a saber:

•
•
•
•

Conceitos básicos da Internet / Termos
Proteger os dispositivos
Proteger os dados pessoais e a privacidade
Proteger a saúde e o bem-estar

Símbolos
1

2

3

DEFINIÇÕES

DICAS

ATIVIDADES

Temas
TEMA 1
Conceitos/Termos básicos da Internet

TEMA 2
Proteger os dispositivos

TEMA 3
Proteger os dados pessoais e a privacidade

TEMA 4
Proteger a Saúde e o Bem-estar

TEMA 1: Conceitos/ Termos
Básicos da Internet

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet
VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tópico é fornecer conceitos e termos básicos da Internet para garantir que os seguintes tópicos
sobre Segurança sejam facilmente compreendidos.
Além disso, conhecer os conceitos básicos associados a computadores/Telemóveis e à utilização da Internet ajudará a
compreender os perigos a que estamos expostos e como podemos continuar a navegar em segurança na Internet.
Vamos descobrir o que são Firewall, Antivírus e Apps, bem como as diferenças entre malware, spyware, vírus, worms,
trojans, etc.; e vamos aprofundar as seguintes definições: Ciberbullying e cibercriminalidade:.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que é um Firewall?
- É uma barreira de defesa. A sua função consiste basicamente em bloquear o tráfego de dados indesejados ou prejudiciais e aceitar o acesso que não
seja prejudicial.

- É uma opção de segurança baseada em hardware* ou software** que, a partir de um conjunto de regras ou instruções,
efetua uma análise do tráfego de rede para determinar que transmissão ou receção de dados as operações podem ser realizadas.

- Firewall é o nome dado ao “dispositivo numa rede informática que tem por objetivo a aplicação de
uma política de segurança definida pela empresa para um determinado ponto de controlo da rede" (KUROSE, 2010).

- Como o nome indica, uma firewall é como um muro de fogo que impede a propagação do fogo a outras divisões de um edifício ou espaço; neste
caso, impede a propagação da transmissão de dados.

- *Hardware refere-se às partes físicas e externas do equipamento.
- ** Software é o conjunto de programas e aplicações que permite que o computador funcione; a parte interna do equipamento.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet
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Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que é um software antivírus?

- Os antivírus são aplicações que detetam programas maliciosos, capazes de os remover ou de os colocar em quarentena.

- O software antivírus analisa constantemente o computador, programas ou aplicações que estão instalados e também as pen
drive.

- O antivírus é hoje uma presença fundamental em todas as infraestruturas informáticas. Desde postos de trabalho a poderosos
servidores, de cada computador pessoal à mais avançada central de dados, na grande maioria das vezes, estão presentes uma
ou mais soluções antivírus. Desde que as pessoas começaram a partilhar ficheiros e a utilizar serviços de rede, os vírus, worms
e outros conteúdos maliciosos tornaram-se uma presença crescente nos computadores. [Richardson, 2008].

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet
Software antivírus

Exemplos
- O crescimento exponencial da utilização da Internet com
banda larga cada vez maior levou a situações em que os
vírus (bem como os worms e outro tipo de conteúdo
malicioso) tiveram surtos constantes com quantidades
impressionantes de computadores infetados em todo o
mundo. [Emm, 2008; Chen & Robert, 2004; Kamluk, 2008].
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Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que são Aplicações (Apps)?

Programa ou grupo de programas concebidos para ajudar as pessoas a
executar tarefas no telemóvel/ tablet ou computador.

As aplicações servem para desempenhar funções e facilitar atividades.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

Aplicações (Apps)
App ou aplicações, derivadas da palavra inglesa "apllications" são
ferramentas que podem existir no seu telemóvel (tal como nos

computadores).
Na sua definição técnica, uma aplicação é um software que
envolve normalmente o processamento de dados. Este tipo de
programa

deve

satisfazer

alguns

requisitos,

tais

como

desempenhar uma função, independentemente da complexidade,
processar dados de informação, organizar tarefas, facilitar
atividades, entre outros.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet
Aplicações (Apps)
As aplicações podem ser úteis de várias maneiras. Podem ajudar a resolver problemas simples da sua vida diária, tais
como fazer uma soma usando a aplicação da calculadora ou pagar uma fatura através da aplicação do seu Banco.
Podem também servir como fonte de pesquisa, por exemplo para o ajudar a descobrir mais sobre o seu artista

favorito, encontrar um restaurante numa cidade que está a visitar, ou colocá-lo em contacto direto com pessoas ou
lojas e serviços que mais utiliza.
A grande maioria dos Apps são gratuitas, o que significa que não tem de pagar para as

descarregar e utilizar. Mas há também Apps que são vendidas, tais como jogos, revistas,
música, livros, programas avançados e algumas outras.
Algumas são instaladas de fábrica, enquanto outras estão disponíveis na Apple Store ou Play
Store

.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

Apenas instale aplicações fiáveis, obtidas em lojas oficiais de aplicações. Nem todas

as aplicações são seguras, podem conter softwares maliciosos.

Se a oferta parecer demasiado boa para ser verdadeira, suspeite. Se souber que
uma aplicação ou serviço é normalmente pago e encontrar uma versão gratuita,

note que esta versão pode conter vírus.
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Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que são malware, vírus, worms e trojans?

- Malware é um software que danifica dispositivos através do roubo
de dados pessoais. Muitas vezes, o malware é desenvolvido por
hackers* que mais frequentemente utilizam os nossos dados para
ganhar dinheiro.

- Em particular, existe uma grande variedade de Malware:
- Vírus: os vírus ligam-se a ficheiros limpos e propagam-se
rapidamente. Eles podem danificar funções centrais de um sistema
ou destruir ficheiros;

* especialistas em informática que utilizam os seus conhecimentos para cometer
crimes virtuais.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que são malware, vírus, worms, trojans?

Worms : atacam a rede geral de dispositivos, seja localmente ou através da
Internet;
Trojans/Cavalo de Tróia: finge ser um software de confiança, escondido no
software original danificado. Normalmente "abre portas" a outro malware.
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Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que é cyberbullying?

- Cyberbullying (ou ciberbullying) é um ato agressivo e intencional

realizado através de recursos eletrónicos, por um indivíduo ou um
grupo, contra uma vítima que não se pode defender com facilidade.
Repetidamente, o agressor envia ou publica conteúdos pessoais sobre
outra pessoa, agindo de forma cruel, vulgar, ameaçadora, embaraçosa

e prejudicial (Patchin & Hinduja, 2006).

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

O que é cibercrime?

- O crime na Internet ou cibercrime, como é
popularmente conhecido, é uma conduta ilegal
que ocorre através da utilização de computadores
e da Internet (Rosa, 2002, pp. 53-57).

- Os crimes mais comuns são a pirataria,
pornografia infantil, crimes contra a honra,
espionagem e outros (Guimarães Neto, 2003, p.
69).

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

Se for vítima de ciberbullying, deve :
- Manter a calma e analisar a situação friamente;

- Procure ajuda psicológica, se necessário;
- Evitar a publicação de informação pessoal ou fotografias na Internet;
- Considere suspender ou apagar temporariamente os seus perfis;
- Bloqueie os contactos.

E é importante lembrar... Tudo o que é feito na Internet deixa vestígios. Portanto, deve recolher o máximo de
informação possível sobre todos os comportamentos agressivos, perfis dos agressores, links para mensagens
ofensivas e qualquer tipo de conteúdo que cause o seu constrangimento. Com este material em mãos, podem ser
tomadas as medidas legais apropriadas: denunciá-lo à polícia ou a um procurador público.
A maioria dos casos de ciberbullying pode ser resolvida simplesmente moderando conflitos ou removendo
conteúdos que prejudiquem alguém.

Tema 1: Conceitos/ Termos básicos da Internet

As principais redes sociais já dispõem de instrumentos para a denúncia e remoção de conteúdos
que se enquadram nesta categoria de crime. Ver aqui o exemplo das políticas do Facebook.

Enquanto estiver a navegar na Internet, podem aparecer janelas com perguntas e pedidos de
informações pessoais. Em caso de dúvida ou suspeita, não clique, não responda ou não aceda.
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TEMA 2:
Proteger os dispositivos

TEMA 2: Proteger os Dispositivos
VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tema é fornecer informações relativas à proteção de dispositivos e
conteúdos digitais, bem como compreender os riscos e ameaças em ambientes digitais.
A proteção do equipamento é essencial para garantir a segurança das pessoas e organizações que
protegem os dados, a informação disponibilizada e/ou partilhada e mesmo os bens.

Vamos aprender :
a) a importância de proteger os próprios dispositivos;
b) as diferentes medidas a tomar para proteger um dispositivo.

TEMA 2: Proteger os Dispositivos

Porque é importante proteger o próprio equipamento/aparelhos?

Como ativar/desativar uma firewall :
https://www.youtube.com/watch?v=1iEKetOKSo0 (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo (Ing)
Como ATUALIZAR o dispositivo :
https://www.youtube.com/watch?v=wCYzJPunCZM (PT – windows para PC)
https://www.youtube.com/watch?v=66DcGd5N5Pw (PT – Tlm)
https://www.youtube.com/watch?v=53jhGJgh51k (Ing – windows to PC)
https://www.youtube.com/watch?v=uzu4Jp7UFpI (Ing - smartphones)
Como instalar/desinstalar um programa :
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY7KiH3JI (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4 (Ing)

TEMA 2: Proteger os Dispositivos

Que medidas têm de ser tomadas para proteger um equipamento/dispositivo?
• Controlo adequado e implementação de práticas de gestão de segurança para manter e assegurar uma
navegação numa rede web segura;
• Práticas adequadas de gestão são essenciais para a operação e manutenção de um dispositivo seguro. As
práticas e controlos recomendados são os seguintes:
• Configuração do servidor e gestão de alterações/atualizações do mesmo;
• Avaliação e gestão de riscos;
• Configurações de software que satisfaçam a política de segurança do sistema;
• Certificação e acreditação de progressos/aplicações.

TEMA 2: Proteger os Dispositivos

Definir senhas e criar sequências de bloqueio de ecrã para garantir que o seu
dispositivo não é utilizado por outros.
Mantenha o sistema operativo e programas antivírus/anti-spyware atualizados em
todos os seus dispositivos. Mantenha a firewall ativa.
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TEMA 3:
Proteger os dados pessoais e
a privacidade

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a privacidade
VISÃO GERAL

• O principal objetivo deste tópico é fornecer informações sobre como proteger os dados pessoais e a privacidade em
ambientes digitais.

As questões que serão abordadas incluem:
• 1. A importância de manter os dados pessoais protegidos;
• 2. comportamentos diferentes a seguir para estar seguro;

• 3. a importância de manter a privacidade em ambientes digitais;
• 4. comportamentos diferentes para se manter a privacidade.

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a

privacidade
O direito à proteção de dados (pessoais) deriva do direito ao respeito pela vida privada.
- Os dados pessoais incluem o nome, morada e outros dados de identificação tais como
número de segurança social, número de contribuinte, número de passaporte, número
de cartão de cidadão, ou mesmo o número de um cliente comercial, bem como o
número de telefone, endereço de correio eletrónico, o som da voz para permitir o
acesso a uma conta bancária, e outros que, por estarem associados a uma pessoa,
permitem a identificação.

- A Diretiva 95/46/CE de 24 de Outubro de 1995 estabelece o conceito de dados pessoais na alínea a) do artigo 2º
como "qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável ("pessoa em causa"); uma
pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um
número de identificação ou a um ou mais fatores específicos da sua identidade física, fisiológica, mental, económica,
cultural ou social".

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade
- Por vezes fornecemos informações sem saber o objetivo. Não questionamos o porquê, estes ou aqueles dados
são necessários, por exemplo, no caso da recolha de dados para um cartão de fidelidade do respetivo cliente ou
mesmo para um questionário de satisfação. Parecem inofensivos ou irrazoáveis. Estes dados representam um
verdadeiro mercado para o comércio eletrónico e os utilizadores precisam de ser protegidos contra práticas
abusivas.

- Qualquer manobra feita para recolher dados pessoais dos consumidores traz recursos inegáveis para aqueles
que podem utilizar indevidamente esta informação.

- Muita informação crítica acaba por ser acessível online, mais ou menos diretamente e ou imediatamente.
Atualmente podemos aceder não só às nossas informações pessoais nas redes sociais, mas também à nossa
conta bancária, por exemplo. E esta pode ser acedida não só por nós, mas também por pessoas ou programas
que passam pelas nossas medidas de cibersegurança e de ciberdefesa, e pode nos pôr em perigo, como também
todos aqueles a quem estamos ligados em rede (Martins, 2012).

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade
As regras mais importantes de segurança e o que não fazer online
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter a sua informação Pessoal de forma Profissional e Limitada
Manter as suas definições de privacidade ativadas
Manter o seu programa de antivírus atualizado
Manter o software, programas e aplicações atualizados
Pratique Navegação Segura
Certifique-se de que a sua ligação à Internet é segura
Tenha cuidado com o que descarrega (Descarregue programas e aplicações apenas a partir de Fontes
Fidedignas)
Escolha palavras-passe Fortes (e não reutilize as senhas)
Abrir cuidadosamente os emails (+ Desconfie de downloads e emails externos)
Fique de olho nas notícias de incidentes de segurança
Fazer Compras Online a partir de Sites Seguros
Tenha cuidado com o que publica
Seja cuidadoso com quem se encontra online

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade

Uma forma de assegurar a sua privacidade é criando palavras-passe fortes. Há também a possibilidade
de combinar outros meios para assegurar a dupla autenticação.
Desenvolver uma palavra-passe forte
As políticas de palavras-passe encorajam-no a utilizar palavras-passe fortes sem criar a necessidade ou
tentação de as reutilizar ou escrevê-las. Isso significa que as palavras-passe devem ser aleatórias,
complexas e longas (pelo menos 8 caracteres e com diferentes tipos, de preferência). De qualquer
forma, deve alterar a palavra-passe regularmente, e guardá-la para si.

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade

Como criar uma palavra-passe forte :
 Utilizar palavras-passe de pelo menos oito (8) caracteres ou mais (mais longo é melhor).
 Utilizar uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números, e caracteres especiais (por
exemplo: !, @, &, %, +) em todas as palavras-passe.
 Evitar usar nomes de pessoas ou animais de estimação; também é melhor evitar usar datas-chave
(aniversários, etc.). E nunca escolha uma palavra-passe como "12345678".
 Uma palavra-passe forte deve assemelhar-se a uma série de caracteres aleatórios.

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade
Como criar uma palavra-passe forte :
 Pode confirmar quão forte é a sua palavra-passe!
Alguns sites fazem-no de forma automática. Caso contrário, tem sites que o fazem. Como este aqui :
https://howsecureismypassword.net/

Experimente!

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade
Como criar uma palavra-passe forte :
 Mantenha as suas palavras-passe privadas - nunca partilhe uma palavra-passe com mais ninguém.
 Não escrevam as vossas palavras-passe.
 Na web, se pensa que a sua palavra-passe pode ter sido comprometida, altere-a de imediato e depois verifique as suas
outras contas na web para verificar a sua má utilização.
Podemos ir mais longe - métodos de autenticação de dois fatores
Estes métodos, que exigem dois tipos de provas para confirmação de quem afirma ser, são mais seguros do que utilizar
apenas palavras-passe estáticas para autenticação. Um exemplo comum é um símbolo de segurança pessoal que exibe
códigos de segurança alterados para serem utilizados em conjunto com uma palavra-passe estabelecida.
No entanto, sabemos que os sistemas de dois fatores podem nem sempre ser possíveis ou práticos!
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Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade
Coisas que nunca se devem partilhar nas redes sociais
. Planos de Viagem / Os detalhes exatos das suas próximas férias
. A sua Localização Pessoal (também imagens georreferenciadas)
. Fotos dos seus Cartões de Crédito / compras caras

. Vídeos dos seus amigos sem autorização
. Coisas que os seus amigos partilhem só consigo (É excitante quando o seu amigo lhe diz que vai casar ou que
está à espera de um filho. Não deixe que essa excitação o faça fazer algo sem pensar).
. Imagens pessoais inapropriadas
. Informação bancária
. Reclamações sobre o seu chefe

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a
privacidade

Há uma regra pela qual deve se reger nas redes sociais: nunca publicar nada que não
queira que seja visto pelo mundo inteiro.

Se publicar algo hoje e se arrepender dois anos depois, poderá apagá-lo da sua conta,
mas nunca poderá ser completamente apagado da Internet.
Uma boa regra geral é pensar e questionar-se se o que vai publicar pode ser exposto
em qualquer lugar público, em qualquer parte do mundo, sem se sentir
envergonhado. Se a resposta for não, então é melhor não publicar.

Tema 3: Proteger os dados pessoais e a

privacidade
Por vezes, durante a sua navegação na Internet, podem surgir algumas janelas a pedir dados
pessoais.
Tenha cuidado com este tipo de "chamada para ações" que lhe exigem dados pessoais!

ATIVIDADES
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TEMA 4: Proteger a Saúde e
o Bem-estar

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar
VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tema é fornecer informação sobre como evitar riscos para a saúde e ameaças ao
bem-estar físico e psicológico enquanto se usa as tecnologias digitais, bem como ser capaz de se proteger a si e
aos outros de possíveis perigos em ambientes digitais.

Sobre este tema compreenderemos que todos os comportamentos online implicam consequências; A importância
de ser responsável ao navegar na Internet; Os riscos da má utilização da Internet.

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar

As TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, têm contribuído para melhorar a qualidade de vida, mas
também trazem alguns riscos, tais como a dependência tecnológica. Estudos mostram a importância de

prevenir esta situação, e de sensibilizar os técnicos de saúde, educadores e pais.

Uma dependência amplamente compreendida das TIC é um novo tipo de dependência que surgiu no século
XXI. As pessoas utilizam demasiado os telemóveis, as redes sociais e a Internet.
A dependência das TIC é definida por perturbações psicológicas e comportamentais, que não envolvem o uso
de substâncias, que são de natureza impulsivo-compulsiva e que levam o utilizador a ficar continuamente ou
cada vez mais enredado nas TIC, independentemente das consequências negativas que possam ter para o seu
bem-estar físico, social, espiritual, mental ou financeiro. (Dr. José Romero, Psiquiatra).

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar

Um estudo realizado em Portugal revelou que 73,3% dos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos
tinham sintomas sugestivos de dependência da Internet. Destes, 13% tinham níveis graves de dependência, e 52,1% dos
inquiridos consideravam-se "dependentes da Internet". Outro estudo salienta que cerca de 25% das crianças e jovens
em Portugal são clinicamente dependentes da utilização da Internet e das redes sociais.

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar

Não existe uma causa única de vício na Internet.
Vários fatores podem desempenhar esse papel, incluindo:
- As condições subjacentes à saúde mental, incluindo ansiedade e depressão
- Genética
- Fatores ambientais

Pode levar à adição ou dependência, entre outros:
 Demasiada navegação online na Internet

 Uso excessivo de sites de redes sociais
 Tempo excessivo gasto em atividades online tais como jogos, negociação de ações, jogos de azar

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar

As causas que podem levar um indivíduo a tornar-se dependente de novas tecnologias podem ser divididas em
fatores individuais, familiares e sociais.

Existe uma associação frequente de certas patologias psiquiátricas com estas dependências nas novas tecnologias.
Tem sido encontrada uma associação frequente com transtorno de hiperatividade e défice de atenção, com
depressão, transtorno bipolar e outros transtornos do humor, com ansiedade, fobia social, uso/abuso de
substâncias, e outros tais como transtorno obsessivo-compulsivo, insónia, hostilidade e agressividade, tendência
para o suicídio e esquizofrenia.

Leia as notícias:
https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/a-dependencia-nas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao- (PT)
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/dangers-of-digital-dependency (Ing)

Tema 4: Proteger a Saúde e o Bem-estar

Manter o equilíbrio
O contacto social online pode ser uma linha de vida. Mas também é importante estabelecer
limites sobre quanto tempo se passa em frente a um ecrã. Concentre-se em equilibrar o seu
tempo no ecrã e tente escolher as outras formas de se ligar, comunicar, aprender e
trabalhar. Pense em marcar tempo para ler um livro, fazer algum exercício ou ofício, ou
completar um quebra-cabeças.
É fortemente aconselhável obter o equilíbrio certo entre a sua vida online e offline.
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Materiais Extra e Genéricos sobre Segurança
▪

https://www.seguranet.pt/

•

https://www.internetsegura.pt/

•

https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry

•

https://us-cert.cisa.gov/security-publications

•

https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf

•

https://www.seguranet.pt/sites/default/files/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf

•

https://www.seguranet.pt/sites/default/files/seguranca_digital_2014.pdf
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Glossário (1)
TERMOS

DEFINIÇÕES

SOFTWARE
ANTIVIRUS (SLIDE 10)

Os antivírus são aplicações que detetam programas maliciosos, capazes de os
remover ou de os colocar em quarentena.

APLICAÇÕES

Programa ou grupo de programas que executam tarefas no computador ou no
telemóvel/ tablet.

(SLIDE 12)

CIBERBULLYING
(SLIDE 18)

O ciberbullying é um ato agressivo e intencional (repetidamente) realizado através
de recursos eletrónicos, por um indivíduo ou um grupo, contra uma vítima que não
se pode defender facilmente.

CIBERCRIME

É uma conduta ilegal conduzida através da utilização de computadores e da Internet.

(SLIDE 19)

FIREWALL
(SLIDE 8)

MALWARE (VIRUS,
WORMS, TROJANS)
(SLIDE 16)

É uma barreira de defesa. A sua função consiste basicamente em bloquear o tráfego
de dados indesejados ou prejudiciais e aceitar o acesso que não seja prejudicial.

Malware é um software que danifica dispositivos através do roubo de dados
pessoais. Muitas vezes, o malware é desenvolvido por hackers* que mais
frequentemente utilizam os nossos dados para ganhar dinheiro.

Contactos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digitaliseme.project/

