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Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing
poderão solicitar-lhe dados como:
• User e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;
• Nºs de Segurança Social, Cartão de Cidadão;
• Nº da Conta Bancária e dos e cartões de crédito;
• Email;
• Outras informações pessoais.
Deve sempre denunciar emails de phishing, reportando-os como “Spam”
na sua caixa de correio.
Como evitar ataques de phishing:
Quando recebe um email que está a solicitar o envio de informações pessoais
ou até mesmo pagamentos, tem de agir com toda a prudência. Caso receba
este tipo de email:
1. Não deve clicar em nenhum link;
2. Não dever fornecer os seus dados pessoais, sem confirmar se o remetente
de email está correto.
Em caso de dúvida, contacte o remetente do email, mas em nenhum caso,
ceda os seus contactos e ou dados pessoais.

