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COMO PODE PREVENIR A
SUA EMPRESA DE CRIMES
DIGITAIS?
Numa era em que praticamente se vive online, torna-se urgente criar
mecanismos e formas de proteção contra crimes digitais. Porquê?
Porque caso contrário, as consequências podem ser devastadoras,
sobretudo quando acontecem no meio corporativo.
Não sabe o que pode acontecer se for vítima de um crime digital? Nem
como se pode prevenir? Neste eBook trazemos-lhe as respostas a estas
questões.

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS SE
SOFRER UM ATAQUE INFORMÁTICO?
A cibersegurança passou a ser uma das prioridades das empresas, algo
que não é de admirar. Afinal, um ataque informático pode pôr em causa
diversos aspetos dos negócios. Mas quais são? Nós destacamos:
Perda irreversível dos dados;
Impedimento do desenvolvimento da atividade normal;
Decréscimo nos negócios e, consequentemente, perda de receitas;
Má reputação da empresa no mercado, sendo vista como vulnerável e
não confiável.
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Tal como já deve ter ouvido
noutras situações, a prevenção
é sempre a melhor solução. Por
isso, a principal e única forma
de evitar que a sua empresa
seja

atingida

pelos

crimes

digitais é apostar na prevenção.
Mas

como?

A

equipa

ETIC

explica-lhe:
Criar diversas cópias de segurança (backups) de todos os dados em
diversos formatos (físicos e digitais);
Não guardar senhas em ficheiros digitais. Pode usar uma aplicação
confiável de gestão de senhas;
Usar senhas fortes trocando-as, idealmente, de 3 em 3 meses;
Manter

os

antivírus

e

firewalls

atualizados

e

corretamente

configurados;
Não clicar nos links presentes em emails marcados como;
Embora pareça óbvio, deve usar sempre softwares originais;
Não partilhar dados comprometedores nas redes sociais (por
exemplo, documentos internos);
Recorrer aos serviços de VPN ou Cloud da ETIC.

SABIA QUE ESTÁ A COMETER UM
CRIME DIGITAL AO...
Partilhar material íntimo?
Partilhar informações falsas cujas fontes não são fidedignas?
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Publicar fotografias ou outros dados sem o consentimento das pessoas
envolvidas?
Enviar newsletters ou outro tipo de comunicação via email ou telefone
sem o expresso consentimento da outra pessoa para receber essas
mensagens?

Por isso, não colabore com os
crimes
Torne-se

que

acontecem

num

agente

online.
ativo

e

cumpra com todas as políticas do
RGPD. Não sabe em que consiste?
Pode contar com as soluções na
área da consultoria e formação da
ETIC que irão ajudá-lo a cumprir a
lei dentro da sua empresa.

O QUE FAZER EM CASO DE SER
VÍTIMA DESTE CRIME?
Ninguém está livre de vir a sofrer um ataque ou ser vítima de um
ataque informático. Por isso, é importante que, nesses casos, atue de
imediato: contacte as autoridades locais. De seguida, encontre quais são
as vulnerabilidades da sua empresa e procure resolver essas questões.
Para isso conte com os profissionais de ETIC que, entre outras soluções,
conta com serviços de consultoria e formação na área da TI.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.
Estamos
prontos
para
garantir
a
operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao

