Configuração dos computadores SGEC para contas locais (offline)

O processo de configuração de uma nova instalação do Windows 10 serve para preparar o
dispositivo com o idioma correcto, conta e definições de privacidade. Apesar de ser muito simples,
foi desenhado para fazer com que os utilizadores façam a configuração com uma conta Microsoft
online e não com uma conta local. Estes passos abaixo serão necessários para poder criar uma conta
que não dependa da conexão Internet para poder utilizar o computador…
Note-se que a Microsoft faz tudo o que pode para convencer o contrário, que uma conta online é
essencial para trabalhar em “segurança”. Nada que um ou mais discos externos não possam
resolver. Tem-se visto situações em que, na falha de conexão internet, o utilizador deixa de poder
aceder às suas aplicações, dados e configurações (impedindo inclusive trabalhar com o
computador…)
Os exemplos abaixo dependem, em muito, da revisão do Windows 10.

Seleccione a região Portugal (predefinida nos computadores que a escola forneceu) e clique em
“SIM”, o esquema do teclado é o “português”, pelo que deverá carregar em “Sim“, novamente.

De qualquer forma, após a configuração do teclado, evite a conexão WIFI a todo custo antes de
prosseguir. No quadro “Vamos ligar a uma rede” escolha a opção “Eu não tenho internet” no canto
inferior esquerdo. Se este passo não aparecer, é porque tem uma versão mais actual do Windows
10. Note-se que a Microsoft implementa palavreado embelezado de seguida, a informar que sem
ligação à Internet terá uma “experiência limitada”. Ignore o anúncio, pois a melhor experiência é a
limitação de dados a transferir da/para a Internet.
De seguida poderá aparecer a opção de adicionar uma conta LOCAL entre outras. O próximo quadro
poderá não aparecer, conforme a versão do Windows 10.

Deverá aplicar a configuração de utilização pessoal e/ou conta local.
Na configuração para uso pessoal tome atenção ao detalhe quase “oculto”, o qual deverá escolher a
opção “Conta offline”. O esforço para deter a utilização local é tal que a opção de escolher não é um
botão facilmente identificável…

De seguida vai aparecer uma panóplia gráfica para o deter de utilizar uma conta local… veja-se o
trabalho que a Microsoft se dá para lhe “oferecer” uma conta online…

Clique na parte “Experiência limitada” (mais uma vez não parecendo com um botão, para confundir
a opção…). Finalmente temos o quadro para criar o utilizador local:

No quadro seguinte aconselho a não preencher a password. Pode depois definir uma, quando estiver
no ambiente de trabalho. Caso opte por definir a password neste momento, prepare-se para definir
questões de recuperação...

Caso tenha preenchido a chave de acesso no primeiro quadro, terá os próximos:

Crie três perguntas de segurança que o vão ajudar a repor a password no caso de esquecimento.
Clique em ‘Seguinte’ após a criação de cada pergunta.
Seleccione as suas definições de privacidade e não se esqueça de “puxar para baixo” a informação
no ecrã para ver as definições que estão disponíveis.
Aconselhamos a colocar as opções a “NÃO” nas questões seguintes. Haverá, também, uma questão
acerca da submissão de dados de “depuração”, escolha a opção “limitada”.
Por exemplo, na opção pode clicar em ‘Não’ para usar a funcionalidade de histórico de actividades.
Se escolher ‘Sim’, no caso em que se usa uma conta local, o histórico de actividades só cobre os 4
dias anteriores e essa informação não é sincronizada pelos seus dispositivos.
No final deste processo, a nova instalação do Windows não utilizará uma conta Microsoft para o
autenticar perante o computador, o que permite utilizar o computador mesmo sem internet.
Finalmente o sistema cria a conta e ficheiros associados, processo que poderá demorar um
bocadinho.
Nessa altura já pode conectar a uma rede WIFI, cabo ou rede móvel (se o computador tiver os
componentes necessários). Na altura que conectar à Internet, a Microsoft implementou mais uma
forma de chatear para criar uma conta online (… porque será que eles insistem tanto!!!?)… Escolha a
opção de ignorar. Não caia na asneira de criar/ligar conta online para o Windows… mais tarde
poderá criar problemas. No entanto é conveniente ter cópias de segurança (externas ao
computador) dos documentos e ficheiros pessoais…

Quanto à (re)definição da chave de acesso (password) a partir do ambiente de trabalho: Carregue
nas 3 teclas ao mesmo tempo: CTRL + ALT + DEL

Escolha a opção “Alterar uma senha” e seguir os passos…

