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Introdução 
  

Este guia de configuração fornece instruções para alunos, docentes e 

funcionários poderem configurar os seus computadores de forma a poder trabalhar 

através da VPN dos laboratórios da Universidade Portucalense. 

 As instruções incluem procedimentos para configurar a ligação em diversos 

sistemas operativos. 

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 7 
 1º passo - No canto inferior direito, ao clicar com o botão esquerdo do rato no ícone de 

rede, surgirá uma pequena janela de ligações disponíveis. Deverá clicar em “Abrir o Centro de 

Rede e Partilha”. 

 

Figura 1 

 2º passo – Na janela que surge, seleccionar a opção “Configurar uma nova ligação ou 

rede”. 
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Figura 2 

 

 3º passo – Na nova janela, seleccionar a opção “Ligar a uma área de trabalho”. 

 

Figura 3 
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4º passo – De seguida, seleccionar a opção “Utilizar a minha ligação à Internet (VPN)”. 

 

Figura 4 

5º passo – Preencher o campo “Endereço Internet” com o endereço “alunos.uportu.pt” 

e fornecer um nome identificativo da ligação (ex.: VPN UPT Alunos) e clicar em “Seguinte”. 

 

Figura 5 
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6º passo – Seguidamente, preencher o campo “Nome de utilizador” com o número de 

aluno e o campo “Palavra-passe” com a palavra-passe correspondente (estes dados são os 

mesmos que utiliza para entrar no “Moodle” e computadores das salas de aula). 

Finalmente ao clicar em “Ligar”, o Windows irá-se ligar à VPN. Assim que a ligação seja 

estabelecida, o Windows irá  guardar a ligação para poder ser utilizada mais tarde. 

Após isto, logo que a janela de ligações desapareça, o seu computador está ligado à rede dos 

laboratórios da UPT, podendo trabalhar como se se encontrasse dentro da Universidade 

Portucalense. 

 

 

Figura 6 

Tendo a ligação já configurada, para se ligar à rede basta clicar com o botão esquerdo 

do rato no ícone de rede e, na pequena janela que surge, seleccionar a ligação configurada 

anteriormente. 
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Figura 7 

 

Na janela que surge, verificar se nas caixas de diálogo “Nome de utilizador” e “Palavra-

passe” os dados estão correctos e clicar em “Ligar”. Após isto, logo que a janela de ligações 

desapareça, o seu computador está ligado à rede dos laboratórios da UPT, podendo trabalhar 

como se se encontrasse dentro da Universidade Portucalense. 
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Figura 8 
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Windows 10 
 

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”. 

 

 

Figura 1 
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 2º passo - Na janela que aparece, clicar com o botão Wi-Fi e selecionar Centro de Rede 

e Partilha 

 

 

Figura 2 
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3º passo - Clique em Configurar uma nova ligação ou rede. 

 

 

Figura 3 
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4º passo – Na nova janela, seleccionar a opção “Ligar a uma área de trabalho”. 

 

 

Figura 4 
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5º passo – Selecionar “Utilizar a minha ligação à internet (VPN). 

 

 

Figura 5 
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6º passo – Selecionar “Irei configurar uma ligação à internet mais tarde” Só surgirá essa opção 

se não estiver ligado a nenhuma rede. 

7º passo – Agora preencher o campo “Nome do Destino ou Endereço” com o endereço 

“alunos.uportu.pt”, nome “ VPN-Universidade Portucalense” e clicar em “Criar”. 

 

Figura 6 
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8º passo  Seguidamente, preencher o campo “Nome de utilizador” com o número de 

aluno e o campo “Palavra-passe” com a palavra-passe correspondente (estes dados são os 

mesmos que utiliza para entrar no “Moodle” e computadores das salas de aula). 

Finalmente ao clicar em “Ligar”, o Windows irá-se ligar à VPN. Assim que a ligação seja 

estabelecida, o Windows irá  guardar a ligação para poder ser utilizada mais tarde. 

Após isto, logo que a janela de ligações desapareça, o seu computador está ligado à rede dos 

laboratórios da UPT, podendo trabalhar como se se encontrasse dentro da Universidade 

Portucalense. 

 

Figura 7 

 



Guia de configuração para acesso à  

VPN dos laboratórios da UPT 

 

 
Edição: 02                                                          Revisão:2                                                 Data: 11-2018 

Elaborado: Serviços Informáticos                                            

Página 17 de 18 

Na janela que surge, verificar se nas caixas de diálogo “Nome de utilizador” e “Palavra-

passe” os dados estão correctos e clicar em “Ligar”. Após isto, logo que a janela de ligações 

desapareça, o seu computador está ligado à rede dos laboratórios da UPT, podendo trabalhar 

como se se encontrasse dentro da Universidade Portucalense. 

Na janela que surge, verificar se nas caixas de diálogo “Nome de utilizador” e “Palavra-

passe” os dados estão correctos e clicar em “Ligar”. Após isto, logo que a janela de ligações 

desapareça, o seu computador está ligado à rede dos laboratórios da UPT, podendo trabalhar 

como se se encontrasse dentro da Universidade Portucalense. 

 

Figura 8 
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Dados genéricos de configuração da VPN 
 

 Caso não tenha nenhum dos Sistemas Operativos abrangidos por este manual, pode 

utilizar a VPN, desde que o seu sistema tenha suporte para VPN PPTP. Para poder configurar 

outros sistemas, apenas precisa dos dados seguintes: 

 

 Servidor de VPN: alunos.uportu.pt; 

 Tipo de VPN:  PPTP; 

 Encriptação:  Obrigatória; 

 Protocolo:  MS-CHAP v2; 

 Nome de utilizador e palavra-passe: Credenciais de acesso aos 

computadores dos laboratórios de informática/plataforma Moodle. 

 

 

 


