


Sistemas Operativos: (clique nos endereços em azul abaixo para o respectivo download)

Windows:

http://www.skype.com/pt/download-skype/skype-for-windows/downloading/

Mac:

http://www.skype.com/pt/download-skype/skype-for-mac/

Linux:

http://www.skype.com/pt/download-skype/skype-for-linux/

O Skype é um programa informático que permite a comunicação entre pessoas no mundo 
inteiro. Atualmente, milhões de pessoas e empresas utilizam o Skype para fazer chamadas de 
voz e vídeo gratuitas (através dos contactos adicionados), trocar mensagens de texto (chat) e 
compartilhar arquivo por este programa.

É fácil de usar e o seu download (descarregamento) é gratuito.
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Após seleccionar o seu sistema operativo clique no botão verde “Obter o Skype para ..”

Irá abrir uma nova página  (ver imagem abaixo) e quando lhe aparecer a janela clique em 
download.

Em alguns casos, dependo do programa que utiliza para navegar na Internet, poderá 
perguntar se quer executar (mal o download termine executa o programa) ou guardar (guarda o 
ficheiro no computador para o usuário poder instalar quando desejar)

Exemplo

Windows

Após o download estar concluído, execute o ficheiro que 
retirou / guardou. 

Uma tela irá aparecer-lhe no ecrã.  
Selecione o seu idioma, leia se desejar os Termos de Uso da 
Skype e a Política de Privacidade da Skype e clique em Aceito 
– Continuar. 
Também nesta fase pode escolher se deseja que o Skype 
inicie logo após o arranque do computador.  



Em seguida pode escolher se quer instalar o “Skype para 
ligar” que consiste numa função em que permite enquanto 
navega na Internet ligar para possíveis números que lhe 
apareçam.

Relembramos que as comunicações do Skype também podem 
ser pagas.
Mas as que estabelecer connosco via videochamada através 
de usuário são gratuitas.

No passo seguinte poderá ser-lhe solicitado que torne o 
Bing (motor de pesquisa) o seu motor de busca e também 
que a sua página inicial de navegador seja alterada. 
Recomendamos que retire os dois vistos das caixas.

Faça Continuar.  

O Skype irá instalar.



Neste menu poderá introduzir o seu nome Skype.

Se não tiver um, poderá clicar onde diz Criar uma 
conta, seguindo os passos que lhe são indicados.

Se já tiver uma conta de email da Microsoft ou perfil 
de Facebook também poderá fazer login através 
destes serviços.

Mais informações Skype - Como começar a usar o Skype - Windows
https://support.skype.com/pt/faq/FA11098/como-comecar-a-usar-o-skype-windows-desktop

Instalação em outros Sistemas Operativos:

Mac

https://support.skype.com/pt-br/faq/FA12015/introducao-ao-skype-mac

Linux

https://support.skype.com/pt-br/faq/FA12120/introducao-ao-skype-para-linux



• Skype instalado no seu computador.

• Computador com Câmara integrada ou independente, instalada de forma a podermos estabelecer 
a chamada vídeo.

• Um microfone (integrado no computador ou independente) ou Headset (com microfone e 
auscultadores).

• Sistema de som  (colunas áudio) ou auscultadores.

•  Indicar o nome de usuário à Europacolon Portugal e ligar o Skype antes da consulta com algum 
tempo de antecedência (5 a 10 minutos) para que o psicólogo possa entrar em contacto consigo.

• Verifique se o seu computador tem o som ligado tanto do microfone como o do auscultador
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Estrada Interior da Circunvalação, nº 6657 | 1º Andar - Sala 145  | 4200-177 Porto

Tel: 225 400 441 | Fax: 225 400 442 | Tlm: 915 785 590

Email: europacolon@mail.telepac.pt

LINHA DE APOIO: 808 200 199

www.europacolon.pt
www.facebook.com/EuropacolonPortugal
www.youtube.com/EuropacolonPortugal


