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Canais Digitais, Riscos Reais.
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Aplicar o dinheiro
Fazer escolhas equilibradas e

eliminar gastos desnecessários

Orçamento
Planear os nossos

rendimentos e despesas

Segurança online
Utilizar apenas ligações à

internet seguras e não partilhar
dados pessoais

Fraudes digitais
Apropriação indevida de dados
pessoais e falsas propostas de

aplicação de dinheiro 
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Podemos gastar o dinheiro de forma a satisfazer
necessidades ou desejos. Para evitar que o dilema entre
querer adquirir e poder adquirir nos coloque numa má
situação, devemos planear os nossos consumos e evitar
as compras por impulso.

A Matemática em União

com o Dinheiro

Riscos digitais
A identificação do prestador do serviço
bancário, proteção de dados pessoais e

segurança dos sistemas 
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Ana Lindão, Angélica e Anna Jesus



De 21 a 27 de março de 2022 decorrerá
a GLOBAL MONEY WEEK. É uma

campanha anual de conscientização
global sobre a importância de garantir

que os jovens, desde cedo, estejam
conscientes financeiramente.

DIA DA
MATEMATICA 

GLOBAL  MONEY  WEEK

 É organizado pela Rede
Internacional de

Educação Financeira da
OCDE

 

Daniela Garcia
Paola Garcia

Paola Maestre

A internet e as apps dos telemóveis permitem-
nos fazer pagamentos e aceder a outros

produtos e serviços
financeiros. No entanto, a utilização destes

canais digitais
também apresenta riscos:

1.A identificação do prestador do serviço
bancário e a identificação e a autenticação dos

clientes bancários perante o prestador;
 

2.A segurança dos sistemas e das
infraestruturas;

 
3.A leitura e a compreensão da informação pré-

contratual e contratual;
 

4.A proteção de dados pessoais.



Dia Internacional da Matemática
Global MoneyWeek

AMatemática em União com o Dinheiro

Hoje em dia podemos aceder a serviços
financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar,
através do computador, do telemóvel, de forma
rápida e cómoda.
Mas há riscos associados que devemos ter em
conta, não só quando fazemos pagamentos ou
quando utilizamos o homebanking.

Entre as principais fraudes relacionadas com a
utilização de canais digitais, destacam-se as
seguintes:
• Apropriação indevida de dados pessoais
• Falsas propostas de aplicação de dinheiro com
remunerações elevadas através de contactos
telefónicos, por e-mail ou outros meios;
• ofertas de concessão de crédito por parte de
particulares ou outras entidades não autorizadas a
fazê-lo;
• falsas promessas de recebimento de quantias
avultadas de dinheiro, em troca de um pequeno
pagamento prévio.

Como podemos proteger os nossos dados
pessoais?
• Proteger os nossos códigos pessoais
• Confirmar os extratos bancários regularmente
para verificar se não há movimentos estranhos.
• Utilizar apenas ligações à internet seguras,
evitando aceder ao homebanking ou realizar
transações financeiras a partir de redes de wi-fi
públicas, por exemplo em cafés, restaurantes,
hóteis...
• Não partilhar dados pessoais em fóruns públicos
ou nas redes sociais.







Cátia Marques, Tiago Melo,
Tiago Teixeira 10º2
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"Canais Digitais,
Riscos Reais"

SOFTWARE MALICIOSOS SIM Card Swap

Roubo de dados
bancáriosRoubo dos números

bancários 

Malware
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"CANAIS DIGITAIS
RISCOS REAIS"

Até na
internet

nos
roubam

Érica Rochinha; Bia Nunes;
Carlota Romão 11º3

Phishing

Fraudes digitais

Pharming Spyware

Roubo de identidade



CANAIS DIGITAIS,

A Matemática em União com o Dinheiro

Fraudes Online

          

Armadilhas DigitaisRoubo de identidades

RISCOS REAIS.

Pensa antes de publicar! Proteção de Dados!
Cuidado com o que
instalas ou clicas!

Sara Azevedo;  Jorge Freitas; Tomás Marques 11º3
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"CANAIS DIGITAIS...RISCOS REAIS"

Miguel Jesus, Eduardo Ferreira, Diogo Andrade  11º3

online
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scams

weak
passwords

phishing
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