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Introdução 

  

Este guia de configuração fornece instruções para alunos, docentes e funcionários ligarem os seus 

computadores à rede sem fios da Universidade Portucalense. 

 As instruções incluem procedimentos para configurar a ligação e os navegadores de Internet que 

vêm por defeito no seu computador à rede UPTWLAN. 

Este guia de configuração só deve ser utilizado pelos alunos, docentes e funcionários da UPT. 

 

 

 

NOTA: Caso não tenha nome de utilizador e palavra-passe para aceder aos recursos de rede 

da Universidade Portucalense I.D.H., dirija-se aos Serviços Informáticos no piso 2.  
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Windows Vista 

Configuração para acesso wireless 

 No canto inferior direito ao clicar com o botão esquerdo do rato no ícone de rede, aparecerá uma indicação de 

existência de redes sem fios. 

 

Figura 1 - Detecção de rede. 

1º passo - Clicar com o botão do lado direito no ícone de rede onde apareceu o aviso e seleccionar a opção “Ligar a 

uma rede”. 
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Figura 2 - Ligar a uma rede. 

 

 

 

 

2º passo - Na janela que aparece, seleccionar a opção “Configurar uma ligação ou rede”; 

 

Figura 3 - Configuração de uma rede. 

 

3º passo - Seguidamente seleccionar a opção “Ligar manualmente a uma rede sem fios” e clicar em “Seguinte”; 
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Figura 4 - Ligar manualmente a uma rede sem fios. 

 

4º passo - Preencher, na janela seguinte, o nome da rede como “uptwlan”, seleccionar o tipo de segurança como 

“WPA2-Enterprise” e o tipo de encriptação como “TKIP”, tal como  é apresentado  na figura 5, e clicar em “Seguinte”; 

 

Figura 5 - Informações da rede sem fio. 

 

5º passo - Na janela que agora surge, seleccionar a opção “Alterar definições de ligação”; 
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Figura 6 - Alterar definições de rede. 

 

6º passo - Seleccionar o separador “Segurança”; 

 

Figura 7 - Propriedades de Rede Sem Fios uptwlan 

 

7º passo – Neste separador, verificar que as opções se encontram tal como na figura 8 e clicar no botão “Definições”; 
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Figura 8 - Definições de encriptação. 

 

8º passo – Tirar o visto de “Validar certificado do servidor”, verificar que método de autenticação está como 

“Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2)” e clicar no botão “Configurar”; 

 

Figura 9 - Propriedades de autenticação 



Guia de configuração para acesso à rede  

sem fios da UPT 

 

 

  

Edição: 02                                                                     Revisão: 2                                                  Data: 03-10-2018 

Elaborado: Serviços Informáticos                                                      

Página 11 de 42 

 

9º passo - Tirar o visto de “Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows (e 

domínio se existente).”. 

 

Figura 10 - Método de início de sessão. 

 

10º passo - Clicar no botão “OK”/”Fechar” em todas as janelas abertas. 

 

11º passo - Quando aparecer, no canto inferior direito, o aviso com a indicação “São necessárias informações 

adicionais para ligar a uptwlan” deve clicar no mesmo. 

 

Figura 11 - Informação de ligação. 

 

12º passo - Na janela que aparece, inserir como Nome de utilizador o “número de aluno” (ou sigla identificadora 

utilizada nos computadores dos laboratórios de informática/moodle), como palavra-passe a que escolheu na matrícula 

ou a que utiliza para aceder aos computadores dos laboratórios/moodle. De seguida clicar em “OK”. 
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Figura 12 - Pedido de credenciais. 

 

Neste momento, o computador já se encontra ligado à rede sem fios da Universidade Portucalense. 

 

Caso ainda não o tenha feito, falta apenas configurar o servidor “Proxy”. Para tal deve seguir os passos da secção 

seguinte. 

 

Configuração do proxy no Internet Explorer  

1º passo - Clicar no botão “Iniciar” do Windows, ir até ao ícone “Internet”, clicar com o botão do lado direito do rato e 

seleccionar “Propriedades da Internet”; 
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Figura 13 - Aceder às propriedades do Internet Explorer. 

 

2º passo - Na janela que aparece, seleccionar o separador “Ligações” e clicar no botão “Definições de LAN” 
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Figura 14 - Definições de ligação. 

 

3º passo - Nesta janela deve inserir como endereço do servidor proxy “proxy.uportu.pt” e como porta “3128” 

 

Figura 15 - Configuração do proxy. 
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4º passo - Fechar todas as janelas do Internet Explorer. 

 

O computador encontra-se agora pronto para navegar na Internet. 

 

Figura 16 - Computador configurado e pronto a navegar. 
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Windows 7 

Configuração para acesso wireless 

 

Deve seguir todos os passos indicados para o Windows Vista com a excepção de, no passo 5, carregar no botão de 

definições avançadas  

 

Figura 17 – Definições avançadas – Windows 7. 

 

E activar o modo de autenticação de acordo com a imagem 18 
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Figura 18 – Autenticação – Windows 7. 
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Windows 10 

Configuração para acesso wireless 

 

 No canto inferior direito aparecerá uma indicação de existência de redes sem fios. 

 

1º passo - Clicar com o botão do lado direito no ícone de rede onde apareceu o aviso e seleccionar a opção “Abrir 

ligações de rede internet”. 
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2º passo - Na janela que aparece, clicar com o botão Wi-Fi e selecionar Centro de Rede e Partilha 
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3º passo - Clique em Configurar uma nova ligação ou rede. 
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4º passo - Clique em Ligar manualmente a uma rede sem fios. 
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5º passo - Seleccionar, agora o separador “Autenticação”. Dentro deste escolher “EAP Protegido (PEAP)” como “Tipo 

de EAP” e clicar em “Propriedades”; 
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6º passo - Clique em Alterar definições de ligação 

 

. 

 

 

 

 

 

 



Guia de configuração para acesso à rede  

sem fios da UPT 

 

 

  

Edição: 02                                                                     Revisão: 2                                                  Data: 03-10-2018 

Elaborado: Serviços Informáticos                                                      

Página 24 de 42 

7º passo - Clique na aba Segurança. 
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8 – Efetue as seguintes alterações: 

No campo “Escolha um método de autenticação de rede” alterar para Microsoft Protected EAP (PEAP) 

Clique em Definições 
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9 – Efetue as seguintes alterações: 

Desselecione Verificar a identidade do servidor validando o certificado 

No campo “Seleccione os métodos de autenticação” alterar para Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP 
v2) 

Clique em Configurar. 
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10 – Desselecione a opção apresentada. 

Clique em OK. 

 

 

 

.  
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11 – Clique em Definições avançadas. 
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12 – Efetue as seguintes alterações: 

Selecione Especificar modo de autenticação. 

Alterar o modo de autenticação para Autenticação de utilizador. 
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13 – Clique em Guardar credenciais e introduza os seus dados da seguinte forma: 

 

 

 

 

O computador encontra-se agora pronto para navegar na Internet. 
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MacOS X 
 

Configuração para acesso wireless 

 

Para o Sistema Operativo MacOS X (v10.4.1 e acima), os passos para a configuração de acesso à rede wireless da 

Universidade Portucalense são: 

1º passo - Após o computador detectar a rede sem fios “uptwlan” aparecerá uma janela a pedir o nome de utilizador e 

a palavra-passe. Como “User Name” devemos inserir o “número de aluno” ou “sigla identificadora” (esta é a mesma 

que utiliza nos computadores dos laboratórios de informática ou para aceder à plataforma moodle) e como palavra-

passe a que escolheu na matrícula ou a que utiliza para aceder aos computadores dos laboratórios/moodle. De 

seguida clicar em “OK”. 

 

Figura 19 - Rede detectada e pedido de credenciais. 

2º passo - Aparecerá uma janela a pedir para verificar o certificado. Deve clicar no “Continue”; 
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Figura 20 - Aviso de certificado. 

3º passo - O computador estará ligado à rede da Universidade Portucalense quando surgir ao lado do ícone da rede a 

palavra “uptwlan”. 

 

Figura 21 - Computador e utilizador autenticados. 

Caso ainda não o tenha feito, falta apenas configurar o servidor “Proxy”. Para tal deve seguir os passos da secção 

seguinte. 

Configuração do proxy no Safari 

1º passo – Clicar no “ícone da maçã”, seleccionar “System Preferences”; 
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Figura 22 - Aceder às configurações. 

2º passo - Na janela que surge, seleccionar o ícone “Network”; 
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Figura 23 - Aceder às definições de rede. 

 

 

 

3º passo - Clicar na opção “Proxies” e em todos os serviços colocar como servidor “proxy.uportu.pt” e como porta 

“3128”; 
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Figura 24 - Configuração do proxy. 

 

4º passo - Pode agora fechar a janela, abrir o navegador (por exemplo o Safari) e aceder à Internet. 
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Figura 25 - Computador pronto a navegar. 
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LINUX 
As configurações para utilizar redes sem fios em sistemas operativos baseados em Linux diferem de 

distribuição para distribuição. Supõe-se que um utilizador que tenha uma distribuição Linux (ou derivados) instalada 

esteja familiarizado com o Sistema Operativo, logo apenas podemos fornecer dados para uma instalação genérica. 

1º Verificar que tem instalado o pacote “wpa_supplicant”, assim como as suas dependências; 

2º Criar um ficheiro wpa_supplicant.conf em /etc ou /etc/wpa_supplicant e colocar as seguintes configurações:  

# IEEE 802.1X com WEP dinâmico EAP-PEAP/MSCHAPv2 

 

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant 

ctrl_interface_group=users 

 

network={ 

 ssid="uptwlan" 

 scan_ssid=1 

 key_mgmt=WPA-EAP 

 eap=PEAP 

 identity="xxxxx " 

 password="palavra-passe" 

 phase1="peaplabel=0" 

 phase2="auth=MSCHAPV2" 

} 

 

NOTA: Substituir os campos “xxxxx“ de “identity” pelo nome de utilizador (ficando por exemplo, 1234” e “password” 

pela palavra-passe de acesso aos computadores dos laboratórios de informática/moodle e ethX* pelo dispositivo 

correspondente à placa de rede sem fios.  

3º Correr o comando “wpa_supplicantº passo –iethX* -c/etc/wpa_supplicant.conf” como root; 

4º Activar o dispositivo correspondente à placa de rede sem fios “ifup ethX”*, ou reiniciar o mesmo para este receber 

as configurações de rede; 

5º Configurar o Proxy para as aplicações desejadas, sendo o endereço do servidor “http://proxy.uportu.pt” e a porta 

“3128”.  

 

* Deve substituir ethX pelo nome do “device” correspondente à placa “wireless” do seu computador, por exemplo, 

eth0, eth1. 
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Configuração do proxy no Mozilla Firefox 
1º passo – Depois de abrir o Mozilla Firefox, abrir o menu “Ferramentas” e escolher “Opções”: 

 

Figura 26 - Aceder às opções. 

 

2º passo – Dentro da janela “Opções”, escolher a opção “Avançado”. Dentro desta, seleccionar o separador “Rede” e 

clicar no botão “Definições”. 
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Figura 27 - Janela "Opções" do Firefox. 

 

3º passo – Inserir como endereço de proxy “proxy.uportu.pt” e porta “3128”. Colocar, igualmente, um visto na opção 

“Usar o mesmo proxy para todos os protocolos”. 
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Figura 28 - Configuração manual do Firefox. 

O Mozilla Firefox encontra-se agora pronto para navegar na Internet através da rede da Universidade Portucalense 

I.D.H.. 

 

Figura 29 - Firefox pronto a navegar.
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Configurações de alguns servidores disponíveis aos alunos, funcionários 

e professores  
 

Abaixo estão descritos alguns endereços e respectivas portas dos servidores mais relevantes para os 

utilizadores da rede sem fios da Universidade Portucalense I.D.H. 

 

Servidor “proxy” (obrigatório): 

Nome do servidor: proxy.uportu.pt 

Porta do servidor: 3128 

Servidor de e-mail: 

Alunos: 

Endereço do servidor de envio (SMTP): alunos.uportu.pt 

Porta do servidor de envio: 25 

Servidor de recepção (POP): alunos.uportu.pt 

Porta do servidor de recepção: 110 

 

Funcionários: 

Endereço do servidor de envio (SMTP): mail.uportu.pt 

Porta do servidor de envio: 25 

Servidor de recepção (POP): mail.uportu.pt 

Porta do servidor de recepção: 110 

 

Servidor de webmail: Hiperligação de acesso ao servidor Webmail: https://webmail.uportu.pt/ 

https://webmail.uportu.pt/
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Quem tiver o Outlook 365 atualizado vai notar algumas diferenças. O acesso às definições de contas de email deverá 

ser realizado via Painel de Controlo.   

 

1. Envio/recepção de email  
Deverá ser sempre encriptado 

 


