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Introdução
A Internet é parte da vida diária para a maioria das pessoas que
a usam para comunicar, comprar, resolver problemas, ou
dinamizar hobbies. Tornou-se também numa via principal para
compromisso e atividade entre governo e negócio. Este tópico
abrange as competências necessárias para registar e candidatar
a serviços, comprar, e vender bens e serviços, e administrar e
gerir transações online.
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De bilhetes de concerto a máquinas de lavar roupa, mercearias
a férias, um website vende o que quer. Se houver uma marca
ou loja que goste, pode ir diretamente ao seu Website, ou pode
visitar um website de compras como eBay ou Amazon,
transportam gamas amplas de itens em primeira e segunda
mão. Se não perde uma boa pechincha, pode usar um site
comparador de preços, que faz uma listagem dos websites que
vendem o seu produtos de acordo com o preço . Divertido,
prático e frequentemente económico, fazer compras online
tem muitas vantagens.
Resultados da Aprendizagem:
No final do módulo: O Formando será capaz de:
Mostrar os passos necessários para pagar uma Conta de serviço
público- Pagamento de impostos.
Adquirir produtos na loja online Amazon.
Reconhecer um website seguro-vs-website não seguro.
Adquirir a compreensão de Empreendedorismo online.
Reconhecer os tipos de Comércio eletrónico.
Benefícios do Comércio Eletrónico.
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Compreender o ciclo de vida do Comércio eletrónico.

Tópico 1: Pagamentos e Compras Online
Atividade 1: 1.1 Pagamentos. Pagamento de Contas de
Serviços Públicos (Imposto Municipal) usando o website das
Autoridades Locais
Médio
Duração 60 minutos
Introdução
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Uma “utilidade” é um serviço público essencial. Alguns
exemplos são o fornecimento de água, eletricidade, gás, ou o
fornecimento de serviços pela autoridade local fornecido para
toda a gente e que toda a gente paga. Lidar com fornecedores
de serviços públicos essenciais online na maioria das vezes
pressupõe fazer pagamentos online ao serviço de serviço
público e usando um cartão de crédito ou débito.
Cada autoridade local terá uma plataforma online onde os
consumidores podem ver a sua fatura. As autoridades locais
usaram escritórios físicos locais para aceitar pagamentos de
clientes; agora, os pagamentos serão feitos via Internet. O
Governo e as autoridades locais são atualmente na sua maioria
online onde oferecem e fornecem os seus serviços. Os serviços
podem diferir de uma autoridade local para outra. Deve
pesquisar a autoridade local correta responsável pelo serviço
na sua área.
Como pagar imposto municipal online
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Para pagar o Imposto Municipal online. Para fazê-lo, precisará
de registar-se no seu website do Concelho quer apenas para o
imposto municipal ou para serviços do concelho verifique o seu
website.
Cada Website de concelho é ligeiramente diferente. Neste
módulo, iremos conduzi-lo por um registo típico e um processo
de pagamento. No fim, deverá ser capaz de registar-se com a
sua autoridade local para as suas contas, incluindo Imposto
Municipal.
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Irá precisar de:






Um computador com ligação à internet.
O seu número de Contribuinte (ver parte superior da sua
fatura).
Um cartão de crédito ou débito.
Um endereço de correio electrónico válido a que pode
aceder.

9. Etapas para definir e pagar o seu imposto municipal.
Etapa 1: Descubra o Website do seu Concelho.
A sua fatura de contribuição municipal irá provavelmente
incluir o endereço website em que pode pagar o seu Imposto
camarário online. Se não consegue encontrá-lo, há duas opções
:
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Opção 1: Aceda diretamente ao Website:
Todos os endereços de website municipais seguem este
formato:
www. (council name). gov.uk
e.x.www.lewisham.gov.uk or www.cornwall.gov.uk
Pode digitar o seu endereço de Município na barra na parte
superior do seu navegador (ex., Internet Explorer ou Chrome)
como isto:

Depois prima a tecla Enter. Isto levá-lo-á de imediato ao
Website.
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Opção 2: Use um motor de pesquisa
Abra um motor de pesquisa como Google e digite palavras
chave como 'pagar imposto municipal” e o nome do seu
Concelho, por exemplo, 'Cornwall'. Assim que o tiver
encontrado, clique na hiperligação da sua página da autoridade
local referente a imposto municipal.
Etapa 2: Aceda ao website da Câmara Municipal
Agora clique para ser encaminhado ao Website do Concelho.
Cada site do Município será um pouco diferente, mas se descer
na página inicial, deverá conseguir clicar em ”Imposto
Municipal, 'Pague a sua fatura online' ou 'Pague o seu imposto
municipal .'.
Etapa 3: Descubra onde registar-se.
Uma nova página irá abrir. Pode oferecer-lhe uma lista de
opções para coisas diferentes que pode pagar online, no caso
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clique em Imposto Municipal. Clique em 'Registar' para
começar a criar a sua conta.
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Alguns websites irão apresentar um Contador passo a passo
indicando quantos passos foram dados para poder completar o
processo de registo, e onde se situa no processo, ex., passo 2
de 5 finalizados.
Durante o processo, pode-lhe ser solicitado que crie uma
questão de segurança e respetiva resposta (ex., a cidade de
onde é natural) de forma a que se esquecer da sua palavrachave , isto possa ser usado para que é a pessoa que deverá
aceder à conta e a palavra-chave pode ser reposta.
Etapa 4: Formulário de inscrição
Quando clica em Registar, um formulário similar ao de abaixo
surgirá:
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Pode clicar na hiperligação ‘Termos e Condições' na parte
inferior da página para os ler (termos & condições podem surgir
numa nova janela).Assim que os tiver lido, regresse à
janela/separador com o formulário no mesmo. Certifique-se
que assinala a caixa que diz que concorda com os Termos e
Condições, e para completar o seu registo, clique em
'Submeter’. Assim que completar o formulário, deverá receber
uma mensagem de confirmação.
Etapa 5: Confirmação e verificação de e-mail
O Concelho geralmente enviar-lhe-á um e-mail a informá-lo
que se registou com sucesso. O e-mail irá conter uma
hiperligação para verificar e ativar a sua conta. Por vezes esta
hiperligação pode ser válida por um curto espaço de tempo,
Co-financiado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor
e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
utilização indevida dos conteúdos.

então certifique-se que verifica o seu e-mail logo após se
registar. Se não consegue vê-lo na sua caixa de entrada de email, verifique a sua pasta ‘Spam' ou 'Lixo' .
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Etapa 6 - Pagamento
Será agora capaz de se registar e pagar o seu imposto municipal
indo ao website do município e clicar em 'iniciar Sessão' depois
encontrar 'pagar Imposto Municipal '.
Nota- Antes de introduzir qualquer informação pessoal ou
informação de pagamento online, verifique sempre se o
Website é seguro. É indicado por um ícone de cadeado na parte
superior do écrã e um endereço website que inicia com
https:// (o's' representa 'seguro'). Tome sempre o máximo
cuidado para estar seguro online. Em caso de dúvida, não
submeta quaisquer detalhes do cartão.
Quando estiver preparado, o site é seguro e finalizado outros
detalhes necessários, prima Ok.
Etapa 7 Continue ou clique em OK para avançar até ao próximo
écrã.
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Etapa 8: Resumo do que está a pagar.
Terá acesso a um resumo do que já submeteu, nomeadamente
o valor que está a pagar, o seu endereço e o seu número de
contribuinte municipal. Se quiser fazer mudanças, clique Editar
e faça as suas retificações. Quando todos os detalhes estiverem
corretos, clique em Continuar para prosseguir .
Etapa 9: Finalmente, preencha os seus detalhes do cartão de
crédito ou débito para completar o processo de pagamento.
Assim que os tiver digitado na íntegra, clique em Continuar
para apresentar o pagamento .
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Assim que os tiver digitado todos, clique Continuar ou OK para
submeter o pagamento.
Nesta altura, se procedeu à inscrição para uma conta 3-D
Secure, uma camada extra de segurança para transações online
com cartões de débito e crédito como Visa 'Verificado por Visa'
e o “Código Seguro” MasterCard, pode ser-lhe solicitada uma
nova palavra-chave.Introduza-a como solicitado.
Nota: Os pagamentos online são frequentemente processados
por um fornecedor terceirizado (não o próprio concelho) de
forma a que uma nova janela possa abrir enquanto o
pagamento é processado. Não clique em nada até que o
processamento esteja completo já que poderia perturbar o
pagamento em curso. Assim que o pagamento for processado,
deverá ver uma mensagem no écrã a confirmar que foi bemsucedido. Irá provavelmente também receber um e-mail de
confirmação do seu município.
Nota: Por vezes, os pagamentos falham. Se isto ocorrer,
poderia ser devido a um problema de processamento, não fez
tudo errado. Se não estiver seguro se o seu pagamento foi
efetuado aguarde e verifique a sua conta de e-mail com
informação de confirmação do pagamento. Se não receber
confirmação, ligue para a Câmara para verificar se receberem o
pagamento. Não experimente e pague de novo até se certificar
que o pagamento se fez com êxito já que pode induzi-lo a fazer
dois pagamentos.
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No final não se esqueça de finalizar sessão na sua conta de
Imposto Municipal! (geralmente na parte superior do ecrã).
Depois de finalizar esta atividade debata com o Formando…
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Por que há diferentes serviços fornecidos pelo
governo/autoridades públicas.
Por que estes serviços estão agora só disponíveis online?
Vantagens de usar serviços online?
O processo passo a passo para usar o serviço online
(dependente das necessidades dos participantes )
Verifique se a sua autoridade local disponibiliza serviços
online. Se sim, quais?
(Utilize o seu código postal para pesquisar o endereço da
autoridade local. Procure a sua autoridade local, depois
pesquise o Website para descobrir mais sobre os serviços
disponíveis online disponibilizadas ao público.)
Como registar-se para pagamentos para uma Autoridade
local?
Quem tem usado serviços online da sua autoridade local,
conhece alguém que o faz? E quais os benefícios destes
serviços na sua opinião?
A maioria das seguintes hiperligações refere-se a serviços
públicos no Reino Unido.
Outros países podem ter diferentes sistemas que usam para
interagir com serviços públicos.
Neste link, pode encontrar vários guias para usar serviços do
governo online.
Este link encaminha-o para GOV.U.K., a plataforma do Reino
Unido para pesquisar serviços governamentais e informação.
Assegure-se que os seus formandos sabem como pesquisar o
serviço que precisam.
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Conduza os seus formandos pelos passos todos e serviços
respetivos para promover a sua confiança gradual usando os
mesmos. Assegure-se que responde às necessidades dos seus
formandos. Se vêm ter consigo para expor um problema,
use-o como exemplo prático e analise-o com eles em todo os
detalhes.

Atividade 1: 1.2 Comprar um produto online a partir da
Amazon.
Fácil
Duração 45 minutos
Introdução
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Se decidiu fazer uma compra online, há sempre um website a
vender o que precisa. Se houver uma marca ou loja que goste
pode ir diretamente ao seu Website, ou pode visitar um
website de compras, ex., Amazon, eles disponibilizam gamas
amplas e completas de itens. Se não perde uma boa pechincha,
pode usar Amazon como um site comparador de preços,
verificando o preço considerando a marca que quer Adquirir no
website da mesma.
Para esta atividade, encaminhá-lo-emos pelos passos de
aquisição na amazon store.
Precisará de:



um computador com uma ligação à internet.
um cartão de crédito ou débito.

Fazer compras pode ser terapêutico para algumas pessoas, mas
para outras, pode ser um verdadeiro incómodo que lhes
provoca muito stress. Por vezes, apenas lojas físicas individuais
terão os tipos de marcas de produtos que pretende. Estas lojas
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podem situar-se a uma distância considerável de onde vive,
então representam um dispêndio de tempo e dinheiro para lá
chegar. Quando vai à loja, podem não ter o item que pretende
em stock. Não se esqueça que pode ter que visitar várias lojas
para obter o melhor preço para um determinado artigo.
Pesquise na internet pelo item que pretende adquirir e, e verá
uma série de websites, das reais lojas de departamento tais
como John Lewis a grandes websites consagrados às compras
online, tais como Amazon. Pode também usar a opção compras
no próprio Google. Clicando na mesma dar-lhe –á itens
disponíveis com base nas classificações de produto e preço.
Pode novamente pesquisar apenas por resultados disponíveis
em lojas perto de si clicando em ‘Disponível nas imediações'.

15

Com Amazon.com, pode evitar estas armadilhas e manter a sua
experiência de compras simples ao comprar online. Se a
Amazon não está a vender o que quer ou precisa, um vendedor
terceirizado na Amazon pode estar a fazê-lo. Pode também
receber os seus artigos entregues mesmo à sua porta através
dos correios ou de uma empresa de distribuições, logo não há
deslocações da sua parte. Pode ainda tornar-se num vendedor.
Amazon é uma das maiores mercados online nos Estados
Unidos, senão no mundo inteiro. A empresa também vende a
sua linha de produtos de tecnologia.
Quando visita a Amazon, está a aceder a um dos maiores
mercados online disponíveis no mundo. Há milhões de
produtos disponíveis para venda, e a maioria está pronta para
ser expedida mesmo até à sua porta. Primeiro crie
simplesmente uma conta seguida de instruções de website e
depois comece a pesquisar no Website. Pode ainda pesquisar
um produto que procura ou algo similar. Amazon irá mostrarlhe itens alternativos para considerar.

Co-financiado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor
e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
utilização indevida dos conteúdos.

16

Se encontrar um produto que gosta, simplesmente clique no
mesmo para descobrir mais informações sobre o mesmo e verá
produtos relacionados .Assim que souber algo e estiver pronto
para fazer uma compra, adicione ao seu carrinho de compras
virtual. Quando tiver terminado, dirija-se à caixa virtual, tal
como o faria numa loja física! Por favor introduza a sua
informação de faturação e expedição (ou guarde-o no seu perfil
para fazer as compras com maior agilidade no futuro), e depois
completar o seu pedido. Enquanto aguarda que novos produtos
sejam entregues, pode rastrear o percurso da sua encomenda
na Amazon em cada fase do trajeto.
O que pode comprar na Amazon?
Há mais produtos do que possa imaginar disponíveis na
Amazon, à semelhança de outros mercados online como eBay,
o principal concorrente da Amazon. Algumas das opções
disponíveis mais populares incluem:







livros e leitor portátil
casa e jardim
desportos e equipamentos para ar livre
música
saúde e beleza
mercearia
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setor automóvel e industrial
produtos electrónicos
computadores

Quão seguro ou confiável é a Amazon.
Amazon é tão segura e de confiança como muitos outros
websites estabelecidos online de Comércio eletrónico e tem
uma das melhores reputações de serviço de atendimento ao
cliente. Garante segurança e protege a sua informação pessoal
e financeira, e não impõe qualquer obrigação de adquirir bens.

17

Amazon é uma empresa de Comércio eletrónico; também
tende a ser fiável no que se relaciona com tempos de
envio/entrega, já que frequentemente cumprem o tempo
estimado de chegada. Especialmente se viver nos Estados
Unidos, é suscetível de receber os seus artigos no prazo de uma
semana, dado que a maioria dos vendedores expedem as suas
mercadorias em dois dias úteis. As remessas internacionais
podem por vezes demorar muito mais tempo devido a
questões aduaneiras, mas pode sempre rastrear a sua remessa
e utilizar o serviço de cliente se alguma vez experienciar um
problema. Também há a opção de ser um "Membro Especial"
esta opção significa que em troca de um pequeno valor mensal,
não há despesas de entrega e há uma entregues super rápida
do artigo.
Uma das coisas mais importantes a certificar-se quando
compra na Amazon é verificar que está a fazer compras de um
vendedor de confiança. Leia sempre as avaliações do produto e
avaliações ao vendedor antes de confirmar as suas compras.
Para eliminar quaisquer problemas potenciais que pode ter
depois de receber os seus produtos. Para aprender mais sobre
isto e ter dicas de como se manter em segurança enquanto
utiliza Amazon, assegure-se de verificar o seu artigo na Amazon
relativamente a segurança.
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Compare preços de produtos que com os de outros
vendedores, ou opte por algo similar. Quando encontrar algo
que gosta, não o compre impulsivamente. Recorde-se, há
milhares de vendedores registados na Amazon; procure alguém
que esteja a vender o mesmo produto por um valor inferior. Se
não estão, pode ainda ser capaz de encontrar um produto
muito similar por um preço mais baixo. Pode depois decidir se
que se optar por algo ligeiramente diferente, desde que esteja
a conseguir um negócio mais vantajoso. Enquanto está a fazer
compras, verifique se os itens que está a procurar são elegíveis
para envio gratuito. Encontrado sob a classificação de estrelas
de um produto. A Amazon é tão popular porque foi uma das
pioneiras do mercado online. Também cobrava taxas razoáveis
aos seus vendedores, o que permitia que as ofertas do produto
expandissem exponencialmente. Também conquistaram um
mundo de vendas de livros eliminando o intermediário,
possibilitando a oferta de preços mais baixos.
Encontre mais produtos em stock com inúmeros vendedores,
incluindo com a própria Amazon. Está preocupado que a sua
loja local possa não ter stock de algum produto que pretenda?
Alguém na Amazon pode tê-lo e estaria disponível para lho
vender a si, ou a Amazon pode ter algum. O Website mostralhe preços e níveis de stock para diferentes versões de uma
ampla variedade de artigos.
Atividade 10. Passos para comprar na Amazon.
1.Inicie sessão na sua conta Amazon .
Aceda a www.amazon.com ou o seu site UK no seu navegador
e conectar-se. Para fazer isto, desloque o seu rato sobre "Olá,
Inicie Sessão" e clique em Iniciar Sessão. Depois, clique nas
caixas destacadas na correta captura de ecrã e digite o seu
endereço de e-mail e palavra-passe da conta, respetivamente.
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Finalmente, clique Iniciar Sessão Usando o seu Servidor
Seguro. Ver abaixo.

2. Pesquise nos vários departamentos.
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Imagine que a sua torradeira acabou de avariar, e está à
procura de outra nova. Comece por deslocar o rato por cima de
Secções, depois Casa, Jardim, e Ferramentas, e depois clicar
em Cozinha e Refeições.

3. Encontre uma categoria específica.
Por exemplo, clique em Fornos e Torradeiras, clique em
Torradeiras, e afunile ligeiramente pesquisa.
Co-financiado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor
e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
utilização indevida dos conteúdos.

4.Visualize e selecione um item.
Verá agora uma lista de torradeiras disponíveis para venda.

20

Do lado esquerdo do écrã, verá uma série de opções que pode
clicar para restringir a sua pesquisa e ainda mais opções que
pode clicar para restringir a sua pesquisa ainda mais. Por
exemplo, pode procurar um produto:
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de uma certa cor.
de uma determinada empresa ou marca.
com base nas avaliações dos clientes da Amazon .
dentro de uma faixa de preços específica .
com base em quem está a vender o produto.

A informação do produto irá mostrar-lhe, entre outras coisas:
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a que o produto se assemelha, e se existem algumas
variações que pode observar.
a designação do produto.
o seu preço quando o compra (se e poupa algum valor no
preço de valor final).
quando espera obtê-lo, ou quantos há em stock.
o que outros clientes dizem sobre o produto.

Quando pesquisa um produto que gosta, clique na sua
designação.
5.Adicione o item ao seu carrinho.
Aqui, verá alguma informação mais detalhada que selecionou.
Se decidiu o que quer, clique no menu suspenso assinalado
"QTY" escolher quantos deste produto deste produto que quer.
Tenha em atenção que se certifica que isto está correto, depois
clique Juntar ao Carrinho.
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6. Prossiga para a caixa Amazon.
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Se este for o único artigo que pretende comprar, clique em
Avance para a Caixa ou continue a comprar e depois processe.

7.Introduza uma morada de entrega.
Escolherá a morada de entrega para a encomenda. Se não tiver
nenhuma, terá que criar uma nova.
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Clique em cada uma das caixas ou menus suspensos por baixo
de "Introduza uma Nova Morada de Entrega" e digite ou
selecione:










o seu nome completo
o seu endereço de rua
o seu endereço residencial (se vive num apartamento,
condomínio, etc.)
a cidade em que vive
o estado, província, ou região em que vive
o seu código postal
o país em que vive
o seu número de telefone
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Há opções adicionais sob "Preferências de Entrega Opcionais ",
onde pode:








escolher se está ou não disponível nos fins de semana or
para receber embalagens
fornecer à Amazon o código de acesso do seu complexo
de apartamentos ou condomínio fechado (se for
autorizado) de forma a que um responsável pela entrega
pode entrar
escolher se o endereço onde entregam os seus artigos
será o mesmo da sua faturação
Tenha em conta que devido ao Covid-19 a encomenda
será deixada à sua porta sem contacto pessoal, os
estafetas tirarão uma foto como prova de entrega.

Após introduzir toda a sua informação, clique em Continuar
para prosseguir.
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8.Visualize e confirme seu resumo do pedido.
À esquerda, irá ver o resumo do seu pedido. À direita, selecione
o tipo de expedição que pretende (se aplicável). Clique no
botão junto ao estilo que quer. Geralmente, quanto mais
rápido a velocidade de expedição, mais custará quando tiver
escolhido o tipo de expedição. Clique Continuar.
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9.Escolha um método de pagamento.
Terá que selecionar um método de pagamento para a sua
compra.
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Para este módulo, partiremos do princípio que quer pagar
usando um cartão de crédito. Para adicionar um novo cartão de
crédito:









Deslize até à parte que diz "Cartões de crédito ou débito."
Clique na caixa que diz "Nome no cartão" e digite o seu
nome tal como aparece no seu cartão de crédito.
Clique na caixa que diz"Número de Cartão" e digite o seu
número de cartão de crédito (sem espaços).
Clique nos dois menus suspensos designados de "Data de
validade" para selecionar o mês e ano em que o seu
cartão de crédito expira.
Clique Adicione o seu Cartão para juntar este cartão de
crédito como opção de pagamento.

Quando tiver finalizado este cartão de crédito será
automaticamente selecionado como opção de pagamento, logo
pode apenas clicar em Continuar.
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10.Confirme e faça a sua encomenda.
No écrã seguinte, pode fazer a sua encomenda e fazer alguma
mudança final , incluindo o tipo de expedição que quer. Se está
satisfeito com o que tem, clique em Faça a Sua Encomenda.

Receberá um recibo de confirmação via e-mail. Agora tudo o
que precisa de fazer é esperar que a sua encomenda chegue!
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Debata com o Formando : Por quê comprar online? –
Vantagens e desvantagens das compras online:
Exemplos de websites para adquirir produtos ou serviços
over the Internet (ex. Amazon, eBay, etc.).
O que precisa quando faz compras online (ex., computador,
conexão internet, cartão de débito ou crédito, ou cartão de
débito/ conta PayPal).
Definir uma conta online e segurança online.
Introduzir serviços para pagamentos online como
transferência bancárias direta, PayPal ou pagar com um
smartphone.
Conhecem pessoas que façam encomendas online? Pergunte
o que encomendam.
De que sites de compras ouviram falar?
Que sites de shopping as pessoas usam? E por quê?
Onde pode encontrar sites de compras e que tipos de sites
existem?
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Quais são as principais diferenças entre estes sites?
Quais são as suas características principais quer positivas
quer negativas?
Onde pesquisaria websites de excelência para adquirir
comida, produtos elétricos, etc.?
Siga uma instrução passo a passo para comprar online.
Este link fornece diferentes artigos sobre compras online .
Neste link, pode encontrar dez dicas para compras mais
seguras online
Neste link, há um artigo acerca "Como confiar num website
quando faz compras online."
Não sobrecarregue os formandos mostrando-lhes uma
grande variedade de diferentes sites para comprar bens. Por
favor escolha um exemplo primeiro e analise-o em conjunto.
Tente descobrir em que é que o Formando está interessado
(ex. livros) e pesquise um website para comprar isto.
Lembre os formandos para estarem seguros online, é preciso
ser vigilante com os seus dados (ex., pesquise revendedores
online para certificar-se que são legítimos certificando-se
que o website é seguro ("https" cadeado verde conhecendo
os direitos dos consumidores e a política de devolução;
usando palavras-chave fortes para contas online; etc.)
Assegure-se que os seus formandos percebem que se um
negócio parecer muito bom para ser verdade, provavelmente é
ilusão.
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Atividade 1: 1.3 Como reconhecer um website seguro Website vs
website não seguro
Difícil
Duração 30 minutos
Introdução

28

Como reconhecer um Website seguro para usar , cada
proprietário de website deveria ser responsável por assegurar a
segurança dos visitantes, e o Website é seguro. Seria melhor se
também fosse responsável pela proteção dos seus dados. Os
clientes online são vulneráveis a scams como phishing ou
websites fraudulentos, ataques de intermediários, e-mails de
spam/phishing , pop-ups, ataques de engenharia social, e
instituições de beneficência ou causas. Assim que transmitir a
um distribuidor online a sua informação, é da sua
responsabilidade proteger os dados que lhe deu, então deve ser
cuidadoso com quem confia a sua informação online. Então
como decidir em quem confiar? Como saber se um site é
legítimo e se lhes deverá confiar os seus dados? Como sabe se
um site é legítimo e se lhes deverá confiar a sua informação?

Como saber se um Website é Seguro
Antes de dar qualquer informação a um website, deverá
certificar-se que é seguro e dar passos de verificação.
1. Verifique o Certificado SSL .Analise a URL do Website. Se
começar com "https" em vez de "http", significa que o site é
protegido usando um SSL certificate (o s representa seguro).
Os certificados SSL protegem todos os seus dados que
transitam do seu navegador para o servidor do Website. Para
obter um certificando SSL, a empresa deve submeter.se a um
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processo de validação.

O Domínio. O que é.
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Um Nome de Domínio é o seu endereço de Website que as
pessoas digitam na barra do navegador URL para visitar o seu
Website.Em suma, se o seu Website fosse uma casa, então o
seu nome de domínio seria o seu endereço.
A Internet é uma rede gigante de computadores ligados por
uma rede global de cabos. Cada computador nesta rede pode
comunicar com outros computadores.
Para identificá-los, a cada computador é atribuído um endereço
IP. É constituído por uma série de números que identificam um
computador em particular na Internet. Um endereço IP comum
assemelha-se ao seguinte:
66.249.66.1 Agora um endereço IP como este é bastante
desafiante para memorizar . Imagine que tinha que usar tais
números para visitar os seus websites favoritos. Os nomes de
domínio foram inventados para resolver este problema.
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2. Observe o domínio
Os ciber-criminosos irão por vezes criar websites que mimam
websites existentes e tentam enganar pessoas para adquirir
algo ou conectar ao seu site phishing. Estes sites
frequentemente parecem exatamente iguais a um website
existente. Para evitar estes tipos de ataques, procure sempre o
Domínio do site em que está. Se recebe um e-mail de um banco
ou outro vendedor online, não clique na hiperligação no e-mail.
Digite o Domínio no seu navegador para ter a certeza que se
liga ao Website onde pretende estar.
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3. Procure indícios que a Empresa é Real
Há alguns indícios que pode procurar ajuda para saber se uma
empresa é real ou não. O endereço físico e o número de
telefone; se a empresa listar um endereço físico e número de
telefone, há maiores probabilidades de ser um negócio real.
Empresas com boa reputação irão listar a sua informação de
forma a que possa contatá-los se houver um problema.
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Política de devolução-Sites com reputação deveriam listar a sua
política de devolução tal como a sua política de remessa. Se
não conseguir encontrar estas políticas no seu site,
provavelmente não quer adquirir produtos deles.
Os preços são demasiado baixos para acreditar. É excelente
quando encontra uma pechincha, mas deverá ser cauteloso
relativamente a sites que oferecem produtos por preços muito
mais baixos do que realmente deveriam ter. Pode acabar por
ficar com uma mercadoria vendida ao desbarato, produtos
roubados, ou não receber absolutamente nada.
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Declaração de Privacidade – Sites com boa reputação deveriam
dizer-lhe como protegem a sua informação e se dão a sua
informação a terceiros. Deverá certificar-se que um site tem
uma Declaração de privacidade e lê-la antes de fazer uma
aquisição. É também um requisito GDPR ter uma Declaração de
privacidade apresentada no Website.
A Internet torna-nos fácil pagar contas, fazer compras, gerir
negócios ou comunicar rapidamente. Infelizmente, também
cria mais oportunidades para os ciber-criminosos e vigaristas a
burlar vítimas insuspeitas. Por exemplo, os criminosos podem
criar websites falsos que imitam os legítimos, esperando que
introduza informação pessoalmente identificável que podem
roubar, tais como cartão de crédito e números de segurança
social.
Antes de fazer um pagamento ou partilhar informação sensível
online, aconselhamo-lo a certificar-se que o Website é seguro,
legítimo, e de confiança. Felizmente, não é demasiado difícil
fazê-lo.
Verifique se o Seu Site Usa Encriptação Segura (HTTPS)
Quando apenas está a navegar aleatoriamente num website, o
URL (endereço web) provavelmente começa com http://,
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significando que o site use a Hypertext Transfer Protocol. HTTP
é a fundação de como a informação é transmitida na Internet, e
quase todos dos websites o usam. Contudo, este protocolo não
tem nenhuma segurança integrada para protegê-lo quando usa
a web. É aí que a HTTPS surge.
O que faz a HTTPS?
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Quando adquire algo num website, dinamiza um negócio num
site ligado a bancos, ou visita qualquer site que exija
informação financeira ou informação sensível, a URL devia
mudar, para começar, https:// e irá mostrar um ícone de um
cadeado verde . O HTTPS representa HTTP Secure, que significa
que todas as comunicações entre o seu navegador e o Website
em questão estão encriptados e seguros, usando um certificado
de segurança. HTTPS podem ajudar a proteger contra múltiplos
tipos de ameaças de espionagem, tais como ataques de
intermediários e escuta não autorizada.

A próxima vez que estiver a fazer compras online, preste
especial atenção ao URL, e pode rapidamente identificar
quando uma camada de segurança é adicionada (quando lhe
solicitam que introduza informação sensível), e quando se
desliga de novo (se voltar à pesquisa). Teste estas mudanças de
URL em alguns sites que conheça. Pode notar que o ícone de
cadeado nunca desaparece, já que muitos dos sites atuais usam
certificados de segurança.
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O Design do Website condiz com o Estilo da Marca
Websites falsos são frequentemente montados rapidamente
para começar a fazer scamming de imediato e podem ser
retirados antes das autoridades agirem contra os cibercriminosos que os criam. Isso significa que podem conter erros
de ortografia, especialmente da marca ou nomes de produtos,
e podem incluir uma baixa qualidade de imagem ou conteúdo
de vídeo.
Se o design de um website que conhece e confia muda
repentinamente ou contém erros, cores, ou imagens que não
parecem certas, feche a página de imediato antes de introduzir
qualquer informação sensível.
O Website tem Informação de Contacto Concreta
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Se alguma vez estiver inseguro sobre a legitimidade de um
website verifique a informação do contacto. Todas as
empresas legítimas fornecem endereços físicos, números de
telefone, endereços de e-mail, e outros a identificar
informação de contacto nos seus sites. Se essa informação
estiver em falta de um website, ou parece suspeita ou não
corresponde ao que sabe sobre a empresa, então esse site é
provavelmente falso.
Debata com o seu Formando o seguinte.
Neste link, há um artigo sobre "Como confiar num website
quando faz compras online.
Não sobrecarregue os formandos mostrando-lhes uma grande
variedade de sites para comprar bens. Por favor selecione um
exemplo primeiro e analise-o em conjunto. Tente descobrir
em que o Formando está interessado (ex. livros antigos) e
procure um website para comprar o que foi referido. Verifique
o site relativamente ao cadeado.
Recorde sempre os formandos a serem cuidadosos com os
seus dados (ex. Quando pesquisa websites de compradores
para se certificar que são legítimos e seguros; conhecer os
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direitos dos clientes e a política de devolução; usar palavraspasse fortes para contas online; etc.)
Certifique-se que os seus formandos percebem que se um
negócio parece demasiado bom para ser verdade,
provavelmente é isso mesmo que acontece.

Tópico 2: Empreendedorismo Online
Médio
Duração : 45 minutos
Introdução
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Uma pessoa que monta um negócio ou, assumindo riscos
financeiros na esperança de obter proveito é a definição básica
para qualquer venture e é o mesmo para um negócio online
como é para um negócio offline.
A pessoa necessita de alguns, não de todos os traços de
personalidade: Auto-motivação, Perceber o que Oferece, Como se Adequa ao
seu Mercado, se está preparado para Assumir Riscos. Ser capaz
de divulgar o Produto na Net, seria também útil possuir
Competências Financeiras Básicas de Gestão de Dinheiro, ter
Flexibilidade e Paixão pelo que faz.
Empreendedorismo digital:47% da população mundial está
ligada à internet" – forum TI (2016) "3 biliões:
aproximadamente 40% da população global usa de forma ativa
redes sociais " TECMUNDO (2017) "No quarto trimestre em
2017 como um todo, as lojas virtuais dos E.U cresceram mais
rapidamente do que desde 2011. O comércio eletrónico
representado por 13% das vendas totais em lojas virtuais em
2017 e 49%do crescimento." Comércio Digital (2018). Há uma
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necessidade de desconstruir um mito aqui: não há fórmulas
mágicas para"fazer dinheiro na Internet”.

Atividade 2.1 Tipos de comércio eletrónico.
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Desde que preencha a definição de Empreendedorismo e
encontre um nicho na Internet que as pessoa procurem e usem
isto para cumprir a necessidade de quem está a iniciar uma
jornada pode poupar-lhes tempo e energia mostrando-lhes
como podem modelar o seu sistema que eles irão adquirir o
seu produto para lhes mostrar como alcançar o seu plano. Dê
os passos seguintes de forma correta, e terá um público, pode
ser-lhes útil durante um período considerável de tempo? As
questões são como e onde conectará com essa audiência?
Como pode facilmente criar conteúdo? Capte Clientes
Potenciais e Fazer Vendas? Aprenda… o que é que o seu público
mais deseja? Há cinco itens principais que as pessoas
procuram.
A GRANDE questão… De que é que as pessoas estão à
procura?
Forneça ao seu Público Serviços e Produtos que já Desejam.

1. Muitas pessoas procuram informação nos Produtos
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2. Affiliate Marketing (Programa de Afiliados) promovendo
produtos de outras pessoas no seu Website e vendendo-os.
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3. Coaching e Consultoria
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As pessoas compram cursos e pagam para usufruir de
conselhos profissionais. Por quê? Para serem bem-sucedidas
em algo que querem vender a outros e ainda não têm a
especialização necessária.

37

4. Websites de Adesão e Programas de Adesão; as pessoas
querem ser parte de uma comunidade.

5. Vender Serviços de Marketing Digital
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Atividade 2.2 Benefícios do Comércio Eletrónico
Quais são as vantagens do Comércio eletrónico?
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Há muitas vantagens de ter uma loja online ou um negócio de
Comércio eletrónico. Há um custo financeiro reduzido na loja
virtual não carecendo de um espaço físico com o custo
associado. A capacidade de vender globalmente, redirecionar
os clientes, a ausência de necessidade de colaboradores e de
pagar o respetivo salário, impostos e outras contribuições
devidas ao governo, contribuições de seguros para proteger os
colaboradores e o público. Ao personalizar a experiência da
compra, pode ganhar mais clientes. Estas são algumas das
vantagens e irão determinar se pode transferir ou começar um
negócio de Comércio eletrónico.
Os negócios de Comércio Eletrónico estão abertas a qualquer
hora do dia ou da noite , pode ter um cliente a fazer compras às
11 da noite ou 3 da manhã em qualquer parte do mundo. A
maior parte das lojas físicas estão abertas entre as 9 da manhã
e as 5 da noite, estando aberto a qualquer hora atrai mais
pessoas que regra geral escolheriam um item numa loja física
Co-financiado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor
e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
utilização indevida dos conteúdos.

se a loja estivesse aberta. Considere o cliente que tem mais
idade; turnos de trabalho, horários dependentes das exigências
familiares estruturados em horas antissociais, turnos noturnos,
estão tão ocupados que não têm tempo de sair para ir a uma
loja. Se há uma loja de comércio eletrónico a vender o que
quer, pode fazer a sua compra em qualquer momento e ter o
produto entregue na morada da sua escolha.
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Se está a vender um produto digital, pode ceder ao seu impulso
ou precisar de forma instantânea e ter o produto descarregado
no seu dispositivo digital, um tablet, laptop, kindle, ou
smartphone. Não há segurança sem cuidados, apenas se
certifique que o Website é seguro. Tudo o que precisa de fazer
é usar uma peça de software para automatizar o seu sistema de
encomendas de forma a que os clientes recebam um e-mail
quando fizerem a sua encomenda. O cliente dará esta
informação e concordará geralmente que lhes pode enviar
detalhes adicionais de novos produtos assim que os tiver. Se o
fizerem, tem uma mais-valia nos seus detalhes de contato
relevantes. Os seus endereços de e-mail constituem o seu
cartão de visita que pode juntar £££ (dinheiro) ao seu
rendimento. Estão geralmente interessados em upgrades que
pode cobrar, distintos dos que sofreram atualizações, assim
como uma experiência eletrónica gratuita e melhorada.
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Um negócio online pode personalizar o Website que têm e
valorizar a sua experiência de fazer compras. Está a criar
páginas de destino personalizadas, a primeira página que o
cliente vê. Podem ser personalizadas para diferentes públicos
que podem atraí-los para comprar a partir do site sem trabalho
extra para o proprietário do site. Muito diferente de uma loja
física em que precisa de acarinhar o cliente desde que entra na
loja. Pode fazer todo o trabalho duro antes de lançar uma
campanha destinada aos seus clientes no seu website. Pode
desenvolver testes A & B para verificar qual irá vender mais
produtos em comparação com uma loja física. Uma loja física
com stock pode nunca vender se não tentar o cliente. Uma
fotografia e cor desempenham uma forma essencial e
económica para despertar a natureza humana associado ao
consumo por impulso. Redirecionar os consumidores constitui
uma das vantagens mais consideráveis do comércio eletrónico;
Facebook é o método que a maioria das pessoas usam e
constitui um exercício de baixo custo.
O comércio eletrónico pode ser uma experiência menos
invasiva para algumas pessoas que não apreciam uma loja
assente em tijolo e ladrilho e os colaboradores de loja fazerem
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perguntas? Este cliente nunca contatará com o proprietário da
loja enquanto um proprietário de um comércio eletrónico está
disponível através dos seus detalhes de contacto no Website.
Uma vantagem financeira considerável do comércio eletrónico
é a capacidade de analisar os hábitos de consumo dos clientes.
Os consumidores frequentemente sentem-se desconfortáveis a
fornecer detalhes pessoais enquanto o mesmo não acontece
com o consumidor digital. Farão inquéritos, avaliarão o seu
serviço, facultar-lhe-ão os DOB mas não os GDPR sobre
detalhes pessoais.
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Uma vantagem do comércio digital é a capacidade de processar
muitos pedidos, enquanto as lojas físicas podem dissuadir
pessoas que odeiam esperar em filas. O negócio digital pode
escalar silenciosamente e crescer com menos risco. Uma loja
física teria que ter espaço para expandir. Se é um produto de
informação, pode disponibilizar cursos digitais para escrever
livros e semelhantes.
Quais são as desvantagens do comércio eletrónico?
Ninguém pode comprar se o Website vai abaixo ou a Internet
cai.
Não pode comprar antes de experimentar.
A complexidade de encontrar o nicho certo é uma das piores
desvantagens. Se o seu nicho está na moda, os anúncios
tornam-se mais caros, e não há forma de evitar o custo,
Os clientes do comércio eletrónico são impacientes e
pretendem respostas rápidas.
A Amazon pode fazer entrega de encomendas em qualquer
parte do mundo.
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Atividade 2.3 O ciclo de vida do comércio eletrónico
Difícil
Duração 45 minutos
O fundador Space 48 Jon Woodall fala sobre o seu modelo de
ciclo de vida do seu negócio digital, que ele criou para avaliar as
fases que a maioria dos negócios de comércio eletrónico
atravessam.
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Uma agência de comércio digital que desenvolveu estratégias
de sucesso para marcas conhecidas, space 48 e a sua equipa de
desenvolvimento tem-se deparado com inúmeras jornadas de
crescimento de negócio. Embora não haja uma fórmula única
de sucesso que se adapte a todos, para um sucesso duradouro
nas vendas, como os requisitos de cada marca e as suas
circunstâncias são únicas, há padrões típicos e fases que os
negócios online atravessam que formam um ciclo de vida do
comércio eletrónico.
As três fases do ciclo de vida do negócio do comércio eletrónico
Ele definiu as seguintes três fases, que são as fases mais
comuns de crescimento do ciclo de vida das empresas do
comércio eletrónico, à medida que vão avançando nas suas
jornadas:
 Fase 1 – Start-up & crescimento rápido
 Fase 2 –Crescimento estabilizado ou consolidação
 Fase 3 –Crescimento renovado implementando a
mudança (novas plataformas, funcionalidades, recursos
:pessoas ou estratégias )
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De uma forma simples, estas fases são semelhantes à forma
como uma gazela salta. Há um salto à frente acentuado depois
descanso, antes de saltar em frente de novo. O mesmo ocorre
com os padrões de crescimento de comércio eletrónico,
crescendo rapidamente e depois estabilizarem (descanso).
Fase 1: Start-up & crescimento rápido
A maioria dos negócios de comércio eletrónico atravessam um
período inicial de crescimento rápido e nalguns casos
inesperado. Isto geralmente tem a ver com a popularidade do
produto que vendem ou exigências de mercado mais do que a
implementação das suas plataformas de comércio eletrónico.
Muitos negócios escolherão plataformas como Shopify ou
Magento. É essencial que o seu negócio se mantenha ágil e
responda rapidamente à mudança.
Ele diz que não pretende que seja necessário passar por
sistemas complicados ou excessivamente burocráticos. As
marcas com frequência apreciam impacto imediato neste
período de lua-de-mel antes que o crescimento abrande e uma
espécie de tecto invisível faça abrandar a evolução. Isto vê os
negócios a mover-se para a segunda fase do ciclo de vida do
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comércio eletrónico, que é uma fase de crescimento que
estabiliza.

Fase 2: Crescimento estabilizado ou consolidação
Ele descobriu que muitos negócios que alcançam esta segunda
fase do ciclo de vida do comércio eletrónico tendem ao pânico e
a procurar soluções rápidas para problemas identificados.
Precisa de perceber que é natural para uma diminuição de
crescimento após a euforia inicial. Assim que o seu negócio
adquiriu fôlego, consciência de marca e de um momentum
inicial, é altura de refletir na sua evolução, analisar os seus
dados e ganhar perspetivas chave para fazer mudanças
calculadas e estratégicas para o seu website de comércio
eletrónico e o seu marketing.
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Os proprietários de negócios precisam de atribuir um tempo
considerável e recursos à pesquisa, sistematização, e
estratégias para dinamizar as melhores formas de alcançar o
nível seguinte e começará concretizar um crescimento
renovado.

Fase 3: Crescimento renovado
Postula que muitos proprietários de negócios pensam que a
solução para estabilização de crescimento é uma solução veloz
ou uma mudança rápida de direção, que pode ser um
movimento de plataforma de comércio eletrónico e ou, talvez,
a contratação de um novo gestor de comércio eletrónico.
Isto não é necessariamente pensar de forma estratégica. Um
projeto de plataforma avançado ou uma plataforma moderna
de comércio eletrónico, como Magento Still. Seria melhor fazer
um claro argumento económico case (incluindo extensa
pesquisa e avaliação de risco) antes de decidir migrar
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plataformas. Verifique as regras de ouro da Space 48 do blog de
re-plataformas para aprender mais. Nesta Terceira fase do ciclo
de vida do comércio eletrónico-, as tentativas para revitalizar o
momentus e crescimento da empresa seriam sempre
estratégicas. Na sua experiência, a solução para um
crescimento estabilizado podem apenas requerer um
realinhamento dos seus objetivos de negócio com tendências
em mudança constante por parte dos consumidores,
mantendo-se atualizados com novas tecnologias e estratégias
de canal. A investigação e análise são necessárias para otimizar
processos e melhorar a experiência do consumidor. Isto irá
conduzir a sua estratégia. A pesquisa pode revelar questões, e
pode descobrir que precisa de ajustar a plataforma, mas é
necessário que haja argumentos sólidos subjacentes às
decisões de implementar tecnologias e ferramentas. Conhecer
as fases chave do ciclo de vida do comércio eletrónico ajudá-loão a visualizar o crescimento da marca como um processo
cíclico, identificar questões críticas para colocar em cada fase e
perceber por quê uma abordagem ágil à estratégia do comércio
eletrónico é tão crucial para o sucesso. Este processo do
comércio eletrónico contraria a tendência de resolver questões
com soluções rápidas e progressos rápidos, focando-se ao invés
em revisitar com regularidade a sua estratégia de comércio
eletrónico para resultados a longo prazo.

Space 48 publicou o relatório COVID-19 abaixo.
Covid-19 provocou uma das disrupções com maior impacto nos
hábitos de consumo já alguma vez vistas com os consumidores
forçados a ficar em casa em vez de comer em restaurantes,
beber em bares, fazer compras nas lojas, frequentar
conferências, e encontrar-se com vendedores . Quase de forma
instintiva,os consumidores converteram-se ao online para
buscar formas de adquirir bens e aceder a serviços, levando as
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transações do comércio eletrónico a disparar. E enquanto as
encomendas refúgio-no-local e fique-em-casa irão durar para
sempre, as mudanças comportamentais que estão a inspirar
podem ter impacto a longo prazo.Um dos maiores: o comércio
eletrónico é mais importante do que nunca para as empresas
B2B e B2.Se digital é o novo normal, como pode tirar o maior
proveito possível do comércio eletrónico agora, para se
proteger a longo prazo dos marqueteiros B2B que encontram
em eventos presenciais e nas conferências uma forma eficaz de
impulsionar o mercado. Na época pré-Coronavirus, 69% dos
compradores já tinham referido que esperavam mais
experiências de compra similares às da Amazon-;67% tinham
substituído vendedores por uma experiência de compra mais
aproximada aos consumidores . Finalmente, o mundo sairá do
modo pandémico. Mas não é provável que retornemos ao
negócio como habitual.
Por um lado , há a possibilidade muito real que alguns negócios
não sobrevivam aos choques económicos que os meses
seguintes trazem. E depois há o potencial para operações
remotas de larga escala para mudar a forma de como as
empresas dinamizam o negócio . Ou talvez as práticas de
aquisição mudem enquanto vemos quão eficaz o conteúdo
digital pode ser em substituição de demos ao vivo.
Material Extra

www.digitalunite.com/ technology-guides
www.gov.uk
www.amazon.uk
há outras hiperligações nas quais pode clicar nos módulos.
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Conclusão
Digital em 2020: os números fundamentais das manchetes
O papel do digital nas nossas vidas alcançou novas dimensões,
com mais pessoas a passar mais tempo, a fazer mais coisas
online do que antes: Enquanto os números abaixo são
surpreendentes muitas pessoas não conseguem acesso online.
Não têm ligação à Internet disponível na área onde residem.
Não têm e não têm sequer dinheiro para comprar um
computador. O governo ainda trabalha para “digital por
padrão" já que os serviços do governo são apenas de acesso
online, ex. o crédito universal requer jornais eletrónicos.No
mundo inteiro, existem 3.80 biliões de utilizadores das redes
sociais em janeiro de 2020, com este número a aumentar em
mais de 9 por cento (321 milhões de novos utilizadores) desde
essa altura no último ano. Globalmente, mais de 5.19 biliões de
pessoas agora usam telemóveis. Contudo, o género é também
um fator crítico, mostrando que as mulheres são mais
suscetíveis de estarem 'desconectados' do que os homens.
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