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Live your

Lisboa, 16 de junho 2021. – As temperaturas já subiram, o verão está a chegar, e com a chegada da época estival, 

e especialmente as férias, multiplicam-se os planos de lazer, aumentando também a quantidade de tempo livre e 

de utilização dos smartphones. As pessoas partilham fotos e vídeos de viagens continuamente, as redes sociais en-

chem-se de imagens espetaculares, o navegador do telemóvel é utilizado quase diariamente para chegar ao destino 

ou procurar outras informações e mantém-se o contacto com amigos e familiares para fazer planos para o verão.

Apesar de ser um aparelho cada vez mais robusto que pode resistir a pancadas, salpicos e outros contratempos, a 

verdade é que o smartphone pode sofrer, e muito, as consequências do verão e das suas altas temperaturas, bem 

como das atividades aquáticas e outros acontecimentos imprevistos.

Ficar sem o telemóvel em qualquer altura do ano pode ser um grande inconveniente – 75% dos portugueses afirma 

que seria difícil ou muito difícil passar sem o telemóvel, e 72% não esperaria mais do que uns dias até comprar 

um novo, segundo o Barómetro de Vida Digital dos Portugueses realizado para a Celside Insurance pela Boutique 

Research – mas ainda mais no verão. 

Para evitar pôr o seu telemóvel e os seus planos para o verão em risco, e para tirar o máximo partido do seu smart-

phone nas férias, a Celside Insurance partilha uma série de dicas úteis que irão proteger o seu telefone em todos 

os aspetos.
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CINCO CONSELHOS PARA PROTEGER O TELEMÓVEL DURANTE O VERÃO

• Proteger o telemóvel de uma longa exposição ao sol ou da água e areia são algumas das

dicas da Celside Insurance para proteger o smartphone este Verão

• 75% dos Portugueses admitem que seria difícil ou muito difícil passar sem o seu te-

lemóvel.

• Além de cuidar do dispositivo, é fundamental ter um seguro para telemóvel que o

proteja contra possível roubo ou perda. 1/3 dos portugueses já considerou contratar um

seguro para telemóvel.

Dicas Celside para salvaguardar o telefone e os seus usuários

https://www.facebook.com/celsidePtgl/
https://www.facebook.com/celsidePtgl
https://twitter.com/celsidept
https://www.instagram.com/celsidept/


Evite sobreaquecer o seu aparelho

Desfrutar de um dia na praia ou no campo no Verão significa mais exposição solar do que o habitual. Para além 

de ser desconfortável para visualizar o ecrã, pode provocar o sobreaquecimento do dispositivo e da sua bateria, 

resultando num desempenho mais fraco.

Algumas dicas para evitar este problema são tão simples como remover a capa, fechar todos os programas e 

aplicações que estão a ser utilizados, não o expor ao sol ou simplesmente desligá-lo, o que lhe permitirá desfrutar 

de uma desconexão total. Mas para aqueles que não contemplam estas soluções, há aplicações concebidas para 

arrefecer a bateria do telefone quando está exposto a aquecimento excessivo, como o Cooler Master ou Smart 

Cooler.

Fique de olho no seu telemóvel e proteja-o com um seguro

No Verão, com as férias e o bom tempo, as pessoas estão habituadas a passar mais tempo longe de casa. Passar 

um bom dia na praia, ir jantar fora com amigos ou desfrutar de actividades ao ar livre pode tornar-se num pesade-

lo se perder o seu telemóvel.

Face a esta possibilidade, existem apenas duas soluções possíveis. A primeira é manter o seu telefone fora da vista 

ou evitar distracções. A segunda, e ainda mais importante, é contratar uma apólice de seguro para telemóveis que 

cubra perdas ou roubos, a fim de minimizar os danos causados.

De acordo com o Barómetro de Vida Digital dos portugueses, cerca de 1/3 dos portugueses (36%) contraria um 

seguro de telemóvel, sendo este número mais expressivo entre os mais jovens (47% dos menores de 21 anos 

contraria) e entre quem tem filhos (44% de respostas afirmativas.   Este é ainda um hábito pouco comum no nos-

so país, embora seja tão importante proteger o telemóvel de perda, danos ou roubo, quanto colocar uma película 

protetora de ecrã.

Água e areia, os maiores inimigos do smartphone

Atualmente, a maioria dos smartphones são à prova de salpicos e outros podem ser mergulhados em segurança 

durante um certo tempo e até uma certa profundidade. No entanto, a água do mar não é adequada nem mesmo 

para este último grupo de smartphones mais robustos. Isto, porque o sal que contém pode causar danos nas 

partes eletrónicas do dispositivo em apenas alguns segundos.

Da mesma forma, mesmo que não seja tão prejudicial como o sal, deve proteger o seu telemóvel da areia da 

praia. Além de se espalhar por todo o lado sendo muito difícil de remover mais tarde, pode causar riscar o ecrã e 

infiltrar-se nas ranhuras do dispositivo, tais como o carregador ou o auricular. Por isso, é recomendável colocar o 

telemóvel numa bolsa específica para o proteger da areia enquanto estiver na praia.
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Mantenha todos os ficheiros e dados em segurança com cópias de segurança

O seu telemóvel está mais exposto a certos perigos durante a estação do Verão simplesmente porque passa mais 

tempo ao ar livre, longe de casa, na praia ou no campo e com mais mobilidade, podendo perdê-lo de vista num 

segundo. É por isso que o último conselho útil

quando qualquer uma das anteriores falhar, é fazer uma cópia de segurança de todos os ficheiros, contactos, e 

conteúdos interessantes que tem no seu telefone.

Precaução na utilização de WIFI públicas

As redes abertas de WIFI são uma boa opção se quisermos poupar dados, mas podem expor o conteúdo do te-

lemóvel a alguma vulnerabilidade, especialmente naquelas aplicações que contêm informação privada e sensível. 

É sempre preferível optar pelas redes WIFI com algum nível de segurança, como as que requerem password para 

a ligação ou então usar os dados móveis contratados.
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Sobre a Celside

Lançado em França em 2020, o «Seguro Celside» oferece todas as experiências do mundo conectado. A marca imagina as soluções mais inovadoras e fiáveis para proteger 

os dispositivos multimédia: smartphones, tablets, computadores, drones, consolas de jogos, objectos ligados, electrodomésticos... Em todo o lado e em todas as circuns-

tâncias, a marca destaca-se pela sua cobertura de seguro multi-risco (quebra, ferrugem, roubo e perda), o seu serviço de atendimento ao cliente com capacidade de res-

posta e os seus conhecimentos técnicos na reparação e reciclagem de dispositivos multimédia. Já presente em França, Espanha, Portugal e Bélgica, a marca irá expandir-se 

nos próximos meses para Itália, Alemanha, Emiratos Árabes Unidos e Europa de Leste. Apoiada por equipas leais, motivadas e especializadas, a marca gere actualmente 8 

milhões de clientes e 2.500 parceiros em toda a Europa. Espera atingir um volume de negócios de 1,1 mil milhões de euros até 2021. Em 2021, o grupo planeia contratar 

1.000 novos empregados para apoiar este desenvolvimento: 500 em França e 500 a nível internacional, especificamente 300 em Espanha e 200 em Portugal. O Grupo 

Indexia está firmemente empenhado na Península Ibérica, onde alcançou um volume de negócios de 150 milhões de euros em 2020, que se prevê que aumente para 200 

milhões de euros em 2021. Actualmente, a Espanha gere 1,5 milhões de clientes.
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