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Obter o cliente VPN para Windows 

Independentemente das características do seu computador, nomeadamente, do seu sistema operativo, 
o primeiro passo na configuração de uma VPN consiste na obtenção do cliente VPN adequado. 

1. Descarregue o Cisco VPN Client 4.8.01.0300. Se preferir, pode descarregar o Cisco VPN 
Client 5.0.00.0340, embora nesse caso tenha de efectuar mais alguns passos de configuração. 
Se estiver a usar o Windows Vista, tem de descarregar o Cisco VPN Client 5.0.00.0340! Se 
estiver a usar o Windows 98, descarregue o Cisco VPN Client 4.8.00.0440 para Windows 98.  

Instalar o cliente VPN 

2. Guarde e execute o ficheiro vpnclient-win-msi-4.8.01.0300-k9.exe.  

 
Figura 1 

3. Reinicie o computador.  

Obter um certificado pessoal 

Depois de reiniciar o computador, visite a autoridade de certificação do ISCTE. Para entrar neste 
serviço é indispensável a apresentação de credenciais de acesso (figura 2). Em caso de falha na 
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autenticação, consulte a sua pasta pessoal no servidor de ficheiros. 

4. Abra o seu navegador (browser) e aceda a http://certsrv.iscte.pt/. Surge a seguinte caixa de 
diálogo:  

 
Figura 2 

5. Introduza as suas credenciais de acesso e clique em "OK". O utente Xisto Ximenes, cujo nome 
de utilizador é xxxnes, autenticar-se-á usando o seu nome de utilizador qualificado com 

@iscte.pt, i.e., xxxnes@iscte.pt e a respectiva palavra-passe (igual à da rede sem fios). 

Atenção: se estiver a usar o Windows 98 não qualifique o seu nome de utilizador com 
@iscte.pt. Surge a página de entrada ("Home") do ISCTECA:  

 
Figura 3 

6. Em "Select a task", clique sobre “Request a certificate”. Surge a respectiva página:  
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Figura 4 

7. Escolha "User Certificate". Surge a página "User Certificate - Identifying Information":  

 
Figura 5 

8. Clique em "Submit". Surge um pedido de confirmação:  

 
Figura 6 

9. Reafirme o seu propósito escolhendo "Yes". Surge a página "Certificate Issued":  

 
Figura 7 

10. Clique em "Install this Certificate" para adicionar o certificado que acabou de receber. Surge 
um novo pedido de confirmação:  
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Figura 8 

11. Manifeste a sua confiança neste premindo "Yes". Surge a página "Certificate Installed":  

 
Figura 9 

O seu certificado foi instalado com sucesso. A partir deste momento pode obter um certificado da 
CA do ISCTE (ISCTECA). 

Obter o certificado da autoridade de certificação do ISCTE 

Depois de adicionar o certificado pessoal, regresse à página de entrada do ISTECA a fim de obter 
um certificado CA (Certificate Authority). Para isso, clique em "Home", na figura 9. Surge, 
naturalmente, a página de entrada do ISCTECA: 

 
Figura 10 

12. Em "Select a task", clique sobre "Download a CA certificate, certificate chain, or CRL". Surge 
a respectiva página:  
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Figura 11 

13. Em "Encoding method", assinale "Base 64".  
14. E clique em "Download CA certificate" para iniciar a transferência do certificado da CA. 

Surge a caixa de diálogo:  

 
Figura 12 

15. Abra o ficheiro "certnew.cer", escolhendo "Open". Surge a caixa de diálogo "Certificate":  
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Figura 13 

16. No separador "General", execute "Install Certificate…". Escolha consecutivamente "Next -> 
Next -> Finished". Surge a caixa:  

 
Figura 14 

A importação do certificado CA foi bem sucedida. 

Configurar o cliente VPN para Windows 

Como é vulgar no Windows XP, o cliente VPN está acessível em "Iniciar (Start) -> Todos os 
Programas (Programs) -> Cisco Systems VPN Client -> VPN Client". 
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Figura 15 

17. Clique em "Iniciar (Start) -> Todos os Programas (All Programs) -> Cisco Systems VPN 
Client -> VPN Client". Surge a janela de entrada do VPN Client - Version 4.6.00.0045:  

 
Figura 16 

18. Pressione em “New”, para criar a VPN do ISCTE. Surge a janela:  

Page 7 of 11Windows - VPN - DSI - ISCTE

06-09-2007mhtml:file://C:\Documents and Settings\baa\My Documents\Windows - VPN - DSI - ...



 
Figura 17 

19. Defina as propriedades da VPN ISCTE de acordo com a Tabela 1 abaixo.  

Tabela 1 

Separador Campo Valor Observações

 

"Connection Entry:" ISCTE

Figura 18"Description:"  

"Host:" vpn.iscte.pt

"Authentication"

"Group Authentication:"  

Figura 18

"MutualGroup Authentication:"  

"Certificate Authentication:" Seleccionado

"Name:" Users + Nome_de_utilizador

"Send CA Certificate Chain"  

"Transport"

"Enable Transparent Tunneling" Seleccionado

Figura 19

"IPSec Over UDP (NAT/PAT)"  

"IPSec Over TCP"  

"Allow Local LAN Access"  

"Peer response tinmeout (seconds):" 90
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Figura 18 

 
Figura 19 

20. Guarde as definições clicando em "Save".  
21. Atenção! Se tiver descarregado o Cisco VPN Client 5.0.00.0340, terá de dar os seguintes 

passados adicionais: 
a. Use um editor de texto (por exemplo, o WordPad do Windows) para abrir o ficheiro 

C:\Programas\Cisco Systems\VPN Client\Profiles\ISCTE.pcf (ou C:\Program 

Files\Cisco Systems\VPN Client\Profiles\ISCTE.pcf).  
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b. Acrescente a seguinte linha no final do ficheiro: 
 
UseLegacyIKEPort=1 

   
c. Guarde o ficheiro e saia do editor.  

Ligar à VPN do ISCTE 

Para ligar à VPN ISCTE, faça: 

22. "Iniciar (Start) -> Todos os Programas (All Programs) -> Cisco Systems VPN Client -> VPN 
Client". Surge a janela:  

 
Figura 20 

23. No separador "Connection Entry", escolha a linha ISCTE e clique em "Connect". Surge a 
seguinte caixa de diálogo:  

 
Figura 21 

24. Introduza as credenciais de acesso e termine com "OK". Surge a caixa "VPN Client | Banner":  
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Figura 22 

25. Clique em "Continue".  
26. Atenção! Se a conexão tiver sucesso, as janelas do VPN Client fechar-se-ão e surgirá um 

pequeno ícone com a forma de um cadeado/aloquete fechado na área de notificação do 
Windows (normalmente no canto inferior direito do ecrã, junto ao relógio). Não haverá 
qualquer outra alteração visível no seu ambiente de trabalho. A diferença importante é que o 
seu computador passou a estar virtualmente na rede do ISCTE, tendo por isso acesso a 
recursos que só dessa forma estão disponíveis.  
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