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Manual para configurar a tua conta FACEBOOK 
1º passo – aceder na roda dentada do canto superior direito às definições de conta 

 
2º passo – rever todas as opções dos vários itens 

 

Geral – aqui pode ver e editar:  
(todas as alterações requerem confirmação através da introdução da palavra passe) 

 
nome  - alterar o nome (que pode ser alterado apenas algumas vezes, também podem optar 

por ter um nome alternativo (tipo nickname/alcunha)); 

nome de utilizador – nome do link do vosso perfil; 

e-mail – acrescentar ou alterar o email do login; 

Palavra-Passe – para alterar a palavra passe; 

Redes – As Redes consistem em afiliações com escolas ou locais de trabalho no Facebook; 

Idioma – para alterar o idioma base do facebook; 

“Transfere uma cópia” – com esta opção podes transferir uma cópia de todas as tuas 

atividades, fotos, mensagens e vídeos da tua conta … para criar um backup de tudo…; 
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Segurança – definições de acesso e sessões ativas 

 
Navegação segura – obriga a Navegar no Facebook numa ligação segura (https) quando 

possível; 

Notificação de acesso – se ativo permite receber notificações quando a conta for acedida a 

partir de um computador ou de um dispositivo móvel que não utilizado antes!!!; 

Aprovações de Acesso – Se ativo permite exigir um código de segurança para aceder à minha 

conta a partir de browsers desconhecidos; 

Palavras-passe de aplicações – Permite gerir palavras-passe para algumas aplicações dentro 

do facebook; 

Dispositivos reconhecidos – permite registar dispositivos móveis que usemos como “seguros 

para aceder”; 

Sessões ativas – permite ver todas as sessões ativas ou que anteriormente usamos para 

aceder, identificado quando possível local, data e hora assim como o dispositivos usado!!! 

(bom para verificar se mais alguém está a entrar na nossa conta noutro local); 

“Desativar a tua conta” – esta é a opção a usar no caso de queres “apagar” a tua conta 

facebook; 
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Privacidade – serve para definir quem têm acesso às tuas informações 

 
Quem pode ver as minhas coisas? –  

 Quem pode ver as tuas publicações futuras? 

Podes gerir a privacidade de coisas que partilhas através do seletor de público, 

diretamente onde publicas. Este controlo memoriza a tua seleção, para que 

publicações futuras sejam partilhadas com o mesmo público, caso não faças uma 

alteração. 

(público, amigos, amigos de amigos ou grupos de amigos previamente criados); 

 Rever todas as tuas publicações e coisas nas quais foste identificado 

Permite rever todas as publicações (em forma de lista resumida); 

 Limitar o público de publicações que partilhaste com amigos de amigos ou o Público? 

Se utilizares esta ferramenta, o conteúdo na tua cronologia que partilhaste com 

Amigos de amigos ou com o Público vai mudar para Amigos. Lembra-te: as pessoas 

identificadas e os seus amigos podem também ver essas publicações. 

Tens também a opção de alterar individualmente o público das tuas publicações. Vai 

simplesmente à publicação que queres alterar e escolhe um público diferente; 

 

Quem pode procurar por mim? –  

 Quem pode procurar por ti através do endereço de e-mail ou do número de telefone 

que forneceste? 

Isto aplica-se a pessoas que não ainda conseguem ver o teu endereço de e-mail ou o 

teu número de telefone. Por defeito está como Público, ou seja qualquer pessoa pode 

nos procurar por esses dados … 

outras opções são “Amigos” e “Amigos de Amigos”; 

 Queres que outros motores de busca se liguem à tua cronologia? 

Se esta definição estiver ligada, vai ser mais fácil para outros motores de busca 

apresentarem uma ligação para a tua cronologia em resultados de pesquisa. 

Se desativares esta definição, pode demorar algum tempo até os motores de busca 

deixarem de mostrar a ligação para a tua cronologia nos seus resultados. 

Só devem ativar se querem ver o vosso perfil a aparecer no Google e outros motores 

de pesquisa …; 
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Cronologia e Identificação – Permissões de visualização/escrita 

 
 

Quem pode adicionar coisas à minha cronologia? 

 Quem pode publicar na tua cronologia? 

Esta opção é ainda uma pouco limitada apenas permite optar entre “amigos” e 

“Apenas eu”, ou seja ou TODOS os amigos ou ninguém!!! 

 Rever publicações nas quais amigos te identificam antes de estas aparecerem na tua 

cronologia? 

Esta opção deverá estar ativa se queres confirmar/autorizar quando alguém te 

identifica em alguma foto ou comentário. 

 

Quem pode ver coisas na minha cronologia? 

 Rever o que outras pessoas conseguem ver na tua cronologia 

Esta ferramenta permite-te ver como a tua cronologia aparece para o público ou para 

um amigo específico. ( As coisas que ocultas da tua cronologia continuam a aparecer 

no feed de notícias, na pesquisa e noutras partes do Facebook.) 

 Quem pode ver publicações nas quais foste identificado na tua cronologia? 

Aqui pode optar entre Todos, amigos e até grupos e outras opções mais 

personalizadas; 

 Quem pode ver o que outras pessoas publicam na tua cronologia? 

Aqui pode optar entre Todos, amigos e até grupos e outras opções mais 

personalizadas; 

 

Como posso gerir as identificações que as pessoas adicionam e as sugestões de 

identificação? 

 Rever identificações que as pessoas adicionam às tuas próprias publicações antes de 

estas aparecerem no Facebook? 

desativa a Revisão de identificações para deixares de rever as identificações que os 

amigos adicionam ao teu conteúdo, antes de estas aparecerem no Facebook. Quando 
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alguém que não for teu amigo adicionar uma identificação a uma das tuas publicações, 

vai-te ser sempre pedido para a reveres; 

Lembra-te: quando aprovas uma identificação, a pessoa identificada e os seus amigos 

podem conseguir ver a tua publicação; 

 Quando fores identificado numa publicação, quem queres adicionar ao público, que 

ainda não esteja lá incluído? 

Todos os amigos, nenhum ou personalizado…; 

 Quem vê sugestões de identificações quando são carregadas fotos que se parecem 

contigo?   

(esta opção nem sempre está disponível); 
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Bloquear – aqui podemos gerir todos os bloqueios que já fizemos ou queremos fazer  

 
Lista Restrito – Colocar amigos numa lista de restrição 

Quando adicionas amigos à tua lista Restrito, eles apenas podem ver a informação e as 

publicações que tornas públicas. O Facebook não notifica os teus amigos quando os adicionas 

à tua lista Restrito; 

Bloquear utilizadores – Assim que bloqueares alguém, essa pessoa já não vais poder ser tua 

amiga no Facebook ou interagir contigo (exceto dentro de aplicações ou jogos que ambos 

utilizam e de grupos dos quais vocês são membros); 

Bloquear convites para aplicações – Assim que bloqueares os convites para aplicações de 

alguém, vais ignorar automaticamente pedidos futuros para aplicações desse amigo. Para 

bloqueares convites de um amigo específico, clica na ligação "Ignorar todos os convites deste 

amigo" sob o teu último pedido; 

Bloquear convites para eventos – Assim que bloqueares convites para eventos de alguém, vais 

ignorar automaticamente pedidos futuros para eventos desse amigo; 

Bloquear aplicações – útil para bloquear todos aqueles convites para jogos e outras aplicações 

que muitos dos teus amigos teimam em enviar … *Para ver como bloquear aplicações de outra 

forma vê outro dos pequenos manuais ver anexos a este documento; 
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Notificações – configurar como és notificado das atividades do facebook 

 
Como receber notificações –  

 No Facebook – definir se quer ter aviso sonoro quando recebe uma notificação; 

 E-mail – quais as notificações que quer receber no email, a forma mais fácil de 

configurar isto será quando recebe os emails clicar na opção cancelar presente no 

fundo do texto; 

 Notificações Push –definir as notificações em aparelho móveis (devem ser 

configuradas nas opções da aplicação facebook do aparelho); 

 Mensagens de texto –esta opção só fica ativa se tiver preenchido um número de 

telemóvel nos dados da sua conta; 

Sobre que coisas recebes notificações – 

 Atividade que te envolve –está ativado por defeito 

 Atividade de amigos chegados –controla como queres ser notificado, apenas faceboo, 

facebook e email ou nunca; 

 Identificações –receber notificações quando for identificado por amigos, amigos de 

amigos ou Qualquer pessoa; 

 Atividade em grupos –controla como serás notificado das publicações em grupos nos 

quais participas – todas as publicações, apenas de amigos ou nunca; 

 Pedidos e atividades em aplicações –na lista de todas as aplicações e jogos podes 

escolher de quais queres receber notificações; 
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Telemóvel – registo e configuração de números de telemóvel 

 
 

Aqui podemos adicionar um ou mais número de telefone, sempre confirmados através de 

código que recebemos no mesmo; 

Podemos ainda aqui ativar a receção de mensagens de texto (notificações) no telemóvel; 

 

Seguidores – ativar ou desativar  

 
Aqui podemos ativar a opção de termos outros utilizadores a seguirem as nossas publicações 

PÚBLICAS sem no entanto serem nossos amigos; 
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Aplicações – aqui podemos tomar o controle das aplicações  

 
Este será um dos mais importantes separadores pois aqui podemos configurar/ver quais as 

aplicações que temos ativas e como é que estas acedem aos nossos dados 

 

No Facebook, o teu nome, a foto de perfil, a foto de capa, o sexo, as redes, o nome de 

utilizador e a identificação de utilizador estão sempre disponíveis publicamente, incluindo para 

aplicações. As aplicações também têm acesso à tua lista de amigos e a qualquer informação 

que decidas tornar pública. 

Aplicações que utilizas – aqui são listadas TODAS as aplicações que temos ativas (embora 

algumas estejam escondidas sendo necessário clicar onde diz – “Mostrar todas as aplicações 

(X)” onde X é o número de todas as aplicações que temos ativas; 

Para cada aplicação listada podemos Editar ou Eliminar (clicando no X à direita do Editar) 

Quando se edita uma aplicação temos acesso a várias opções/informações (ver pagina 

seguinte) 

Aplicações que outras pessoas utilizam – aqui podemos escolher quais as nossas informações 

pessoais que estão acessíveis através de aplicações que outros amigos utilizam; 

Personalização instantânea – aqui podemos ver que aplicações externas ao facebook podem 

facilmente descobrir informações sobre os nossos amigos (não editável ainda); 

Versões antigas do Facebook para telemóvel – configurar como estas antigas versões do 

facebook podem “ver” as tuas informações; 
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Edição de uma aplicação (Exemplo): 

 
Neste caso podemos ver: 

A ultima vez que usamos a aplicação; 

Que apenas os amigos chegados (lista criada com alguns amigos) é que podem ver que usamos 

esta aplicação!; 

Esta aplicação pode aceder à nossa informação básica, às informações partilhadas por amigos, 

e enviar emails (neste caso todas obrigatórias) – podem ainda aceder ao chat do facebook 

(mas esta opção podemos eliminar) 

Podemos aqui também ver quando e quais dados foram acedidos pela aplicação (e assim ver 

se esta está a ser muito invasiva) 

Podemos definir ainda se queremos receber notificações da aplicação; 

Temos ainda acesso aos termos de serviço e politica de privacidade da aplicação (ou outros 

documentos) 

Na ultima opção podemos eliminar a aplicação ! 
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Anúncios – controlar como é que o facebook te utiliza para fins publicitários junto dos 

teus amigos 

 
 

Sites de terceiros – Embora digam que apenas no futuro esta opção será ativa podem desde já 

dizer se querem que o vosso nome/perfil face seja ou não associado a publicidade de terceiros 

(empresas) – as opções são Amigos ou Ninguém; 

Anúncios & amigos – Aqui também pode definir se querem que os vossos gostos e interesses 

sejam aproveitados para aparecer em publicidade personalizada …tal como no caso anterior as 

opções são Amigos ou Ninguém; 
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Pagamentos – aqui podem gerir o vosso “dinheiro” no facebook – créditos  
 

 
 
Aqui temos a informação de quantos créditos facebook temos 
 
Subscrições – aqui aparecem pagamentos recorrentes (tipo mensalidades, subscrições de 
serviços ou jogos que “obriguem” a pagamento de créditos facebook); 
Histórico de compras – aqui poderemos ver todas as aquisições de créditos entre duas datas a 
definir; 
Métodos de pagamento – aqui podes definir um método de pagamento (VISA) e morada de 
faturação; 
Moeda preferencial – por defeito é o Euro, mas podemos alterar; 
 
 

Presentes – aqui teremos listados os presentes recebidos ou enviados (para comprar 

presentes são necessários créditos do facebook); 

 

Painel de assistência – nesta opção serão listadas todas as fotos que teremos 

denunciado como inapropriadas ou ofensivas (até terem uma resposta por parte da equipa do 

facebook). 
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Pedidos de amizade - Como adicionar amigos ou encontrar novos amigos  
 

A forma mais fácil é a de usar os botões do lado esquerdo da barra do facebook  

 
Aqui podemos ver os novos pedidos que alguém nos solicitou (aparecerá uma caixa a 

vermelho indicando o número de novos pedidos) – cuidado que ao acedermos a este ícone 

esse número a vermelho desaparecerá mesmo que não aceitemos a amizade com estes 

amigos. 

Os amigos que nos solicitam amizade ficam sempre listados na primeira parte desta caixa 

“Pedidos de amizade” 

Na parte de baixo temos a sugestão de “Pessoas que talvez conheças” … muitas vezes amigos 

de amigos vão aparecendo aqui como sugestão de amizade. Podemos sempre confirma se 

conhecemos as pessoas pelas fotos, nome e ainda clicando no nome acedemos aos seus perfis 

e podermos ver os seus dados públicos … 

Se quisermos aceitar ou propor amizade basta clicar no botão adicionar amigo 

Em baixo temos o botão “ver todos” que permitirá aceder a todos os pedidos que estão 

pendentes e a todas as sugestões de amigos que o facebook nos faz. 

No topo desta janela temos a opção “Encontrar amigos” que irá ter às opções de “convite e 

procura de amigos” que podem ver em seguida: 
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Sendo que a opção menos “invasiva” será a ultima “outras ferramentas” -> Encontra amigos, 

colegas de turma e de trabalho » 

Que nos permite usar vários filtros para listar possíveis amigos… 

 

 

Filtros por  

Naturalidade 

Cidade atual 

Escola Secundária 

Amigos em comum 

Faculdade/universidade 

Empregador 

… 
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Mensagens – o segundo ícone da barra do facebook  
 

Aqui podes aceder às ultimas conversas privadas (mensagens) que vamos trocando com os 

amigos ou outros utilizadores do facebook 

 

 
 

Aparece uma lista com data e resumo da conversa e o botão ver todas dá acesso a todas as 

conversações ainda não arquivadas 
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Notificações- aqui aparece uma listagem das últimas notificações  

 
Mais uma vez temos a opção “ver todas” que nos remete para a listagem de todas as 

notificações 

 

E tal como nos anteriores temos sempre o botão definições que nos remete para as 

configurações deste item no nosso perfil… 
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Mais informações 
 

No canto superior direito temos um cadeado que não é mais do que um atalho para 

configurações rápidas de alguns dos elementos já referidos acima 

 

 
 

Ou seja são alguns atalhos para certas definições mais úteis; 

Nota: as opções neste menu vão se alterando ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom proveito! 

 

Tenham em conta que o Facebook está em constante mudança, logo alguns dos exemplos e 

explicações apresentados poderão já não estar de acordo com a versão mais atual. 
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Anexos 
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Como bloquear convites de aplicações e jogos 
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Como criar listas de amigos para usar em publicações futuras 

 


