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 O correio eletrónico, ou e-mail (abreviatura de 

“electronic mail”), permite o envio de uma 

mensagem para uma ou várias pessoas em 

qualquer parte do mundo, em poucos segundos 

 Também a criação de listas de distribuição, que 

permitem o envio de um e-mail para diversos 

utilizadores em poucos segundos, é outra das 

potencialidades oferecidas pelos sistemas de 

correio eletrónico 
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 Para se enviar um e-mail, basta ao utilizador: 
 

•  ter uma ligação à Internet;  

•  estar registado num servidor de e-mails;  

•  escrever a sua mensagem e colocar o endereço 

eletrónico do destinatário no devido local;  

•  proceder ao seu envio clicando na área respetiva 

desse servidor. 
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 Note que: 

 O Para só deve ser utilizado quando é claro que não há 
o risco de outros ficarem a conhecer endereços a que 
possam dar mau uso. 

 A utilização de Cc funciona como “dar conhecimento” a 
outrem de que se enviou uma mensagem – tanto o(s) 
destinatário(s) (Para) como a(s) pessoas/entidades a 
que recebem a mensagem enviada em Cc têm 
conhecimento dos endereços dos outros. 

 Enviar as mensagens com os endereços dos 
destinatários em Bcc ou Cco é o modo mais seguro – 
evita que os vários destinatários tomem conhecimento 
dos endereços dos outros (e também que saibam a 
quem foi dirigida a mensagem). 
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 Ao receber um e-mail: 

 Não o abra se não conhecer o seu remetente 

(nome ou endereço) ou se o assunto lhe parecer 

não confiável; 

 Não abra anexos de mensagens de remetentes 

desconhecidos; 

 Não abra anexos com nomes “estranhos”, ficheiros 

executáveis ou algo que não conheça; 

 Não responda a mensagens de desconhecidos. 
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 Riscos da mensagem de correio eletrónico: 

 Propagação de vírus / infeção de computadores; 

 Revelar informação - recolha de endereços/ envio de 

ficheiros; 

 Instalar uma “backdoor” (porta de fundos) – para acesso 

remoto ao sistema, nomeadamente para  

adicionar/modificar/apagar ficheiros; 

 Atacar outros sistemas;  

 Enviar correio eletrónico em massa (SPAM). 
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 Cuidados a ter no uso do correio eletrónico: 

 Não gravar os dados de acesso em computadores que 
não sejam seus; 

 Instalar e utilizar um antivírus atualizado (existem vários 
gratuitos na internet); 

 Ter o filtro antisspam ativado nas configurações do 
serviço de e-mail; 

 Evitar Hoaxes, ou embustes – mensagens que alertam 
para vírus, mas que visam a apropriação de endereços 
de e-mail para posterior uso em SPAM; 

 Não executar programas de origem desconhecida; 

 Não enviar informação confidencial por e-mail; 

 Usar uma “firewall” pessoal. 
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