


O myESET é um portal web e app móvel para Android e iOS que oferece uma visão completa 
de produtos, licenças e serviços ESET nos seus dispositivos ao mesmo tempo que os torna 
acessíveis em qualquer altura e onde quer que esteja. Receba notificações importantes de 
segurança e das suas licenças. Verifique o estado de segurança de dispositivos protegidos a 
qualquer altura. Instale proteção para novos dispositivos sem ter que introduzir a sua chave 
de licença ou login. Atualize e renove as suas licenças. Adicione, gira e partilhe licenças com 
família e amigos. Faça a gestão do ESET Anti-Theft, ESET Parental Control e ESET Password 
Manager através do portal myESET. Tudo isto está agora disponível para si num único sítio, a 
qualquer altura.

Os avaliadores independentes 
colocam a ESET entre os 
melhores da indústria, o que 
também é comprovado pelo 
número recorde de prémios 
VB100 do Virus Bulletin.

A segurança multicamada 
protege-o contra todos os 
tipos de ameaças online e 
offline e previne a propagação 
de malware para outros 
utilizadores.

Os valores da ESET, como 
integridade, fiabilidade e 
independência, têm todos 
origem nas nossas raízes 
europeias e são salvaguardados 
pela nossa estrutura de 
propriedade privada.

Proteção 
premiada

Tecnologia antivírus 
lendária

Feito na 
União Europeia 

110M+ 100+ 30+
utilizadores protegidos em todo o mundo prémios prestigiados VB100 anos de tecnologia NOD32



Dispositivos Verifique o estado de segurança de dispositivos protegidos a qualquer altura. Descarregue e instale proteção para novos 
dispositivos e proteja-os instantaneamente contra ameaças.

Anti-roubo Marque um dispositivo como perdido para procurar a sua localização e irá automaticamente começar a tirar fotos e 
capturas de ecrã.

Controlo parental para Android Monitorize a atividade online dos seus filhos, encontre-os se necessário, defina o conteúdo que podem ver ou configure 
um limite de tempo para navegar na web e jogar.

 Opções de conta Mude de endereço de email, password, país, língua ou fuso horário. Ligue/desligue notificações sobre ofertas especiais ou 
informação de produto.

Reportar problemas Reporte um problema ou bug e envie o seu feedback sobre o portal ou a app

Notificações Notificações de dispositivo, licença e conta fazem parte tanto do portal como da app móvel. Para além de informação de 
segurança e licença, são detalhadas as ações disponíveis

 Novidades Atualizações e introduções de novas funcionalidades dentro do myESET.

Licenças Adicione, gira e partilhe licenças com família e amigos. Atualize e renove quando necessário e controle sempre quem é que 
pode usar a sua licença.

Gestor de passwords Com a licença premium da ESET, atribua grupos de passwords a qualquer endereço de email - o seu próprio ou o de outra 
pessoa. Remova qualquer grupo de passwords ou mova-o para outra licença premium, se a tiver.

Melhor visibilidade e controlo 
sobre a sua segurança

Obtenha informação detalhada sobre a 
segurança de todos os dispositivos ligados à 
sua conta. Verifique e faça a gestão do estado 
das suas licenças. Monitorize a atividade 
online e controle o tempo de ecrã dos seus 
filhos. Procure e encontre um dispositivo 
desaparecido.

Aceda a informação em 
qualquer lugar

As apps móveis Android e iOS permitem-lhe 
ter a segurança dos seus dispositivos sempre 
sob controlo. Obtenha informação sobre as 
mudanças no seu estado de segurança ou 
validade de licença onde quer que esteja.

Acesso fácil a produtos ESET

Partilhe facilmente licenças com a sua 
família e amigos. Descarregue proteção 
ESET concebida especificamente para o 
sistema operativo do seu novo dispositivo. 
Ative automaticamente a nova proteção 
para Windows sem ter que introduzir o 
seu login ou chave de licença. Se for um 
utilizador do nosso produto premium, faça a 
gestão das suas passwords guardadas e crie 
novas através do ESET Password Manager.



Tabela de comparação
Funcionalidade Portal myESET App Android myESEY

NOVO

app iOS myESET

NOVO

Lista de dispositivos ligados, estado de segurança e 
gestão • • •

Lista de licenças, gestão e partilha • • •

Descarregar produtos ESET • • •

Comprar ou renovar licenças • • -

Notificações de segurança, licença e conta • • •

Anti-roubo • - -

Controlo parental para Android • * -

Gestor de passwords • - -

Autenticação biométrica ou por PIN - • •

Novidades • • •

Reportar problemas e enviar feedback • • •

Opções de conta • • •

MELHORADO

NOVO

*Disponível como uma app Android separada https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental 

NOVO

NOVO

NOVO

MELHORADO

MELHORADO

MELHORADO

MELHORADO
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