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O QUE FAZER EM
CASO DE ATAQUE

CIBERNÉTICO?
 



  Nos últimos tempos, vários foram os relatos de ataques cibernéticos a
grandes empresas mundiais, como por exemplo, o caso da Vodafone ou
dos laboratórios Germano de Sousa, em Portugal. Face a estes
acontecimentos, voltou à discussão a importância de manter a segurança
cibernética numa corporação.

A falta de segurança é, sem dúvida, o principal gatilho para que os
ataques informáticos aconteçam. Por norma, devem-se a problemas
instaurados e que pioram a cada dia, tais como o sequestro de dados
(ransomware), perda de informações, roubo de contas, entre outras
questões.

Cientes deste facto, é importante, mais do que nunca, prevenir ataques
cibernéticos. Porém, ainda assim nenhuma empresa está imune de vir a
sofrê-los. Nesses casos, como é que se deve agir? Quais as precauções a
tomar? Explicamos-lhe neste eBook!

Claro que a prevenção é e deve ser sempre a prioridade de qualquer
organização. Afinal, quanto mais bem preparada estiver o departamento
de TI da sua empresa, menos probabilidades de sofrer um ataque
informático tem. Contudo, tal como foi referido, nenhuma instituição
está imune a sofrer um ataque deste género. Assim sendo, há que ter
alguns cuidados:
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1. Fale imediatamente com a equipa de TI

Apesar de ser óbvio, é importante que, ao notar os sinais de invasão na
rede, fale de imediato com a área de TI. Só assim será possível conter e
controlar os danos sofridos. 

2. Notifique as autoridades

Nunca se esqueça de que um ataque cibernético é um cibercrime, ou
seja, uma acção ilegal. Nesse sentido, é necessário contactar a polícia, de
modo a que seja feita uma investigação legal para apurar os
responsáveis.

4. Analise a estratégia de segurança de dados

No fim de tudo, é importante que reveja as políticas de segurança de
dados, veja onde é que falhou e modifique o que for necessário para
evitar um novo ataque.

3. Altere as senhas dos acessos à rede

De modo a mitigar os impactos
do ataque cibernético, tente, se
possível, alterar as senhas de
acesso da rede da sua empresa.



Agora que sabe todos os riscos que corre, é
muito importante que aposte num
antimalware. Assim conseguirá manter não só
os seus dispositivos seguros como a sua rede
e os dados que nela circulam.

Além de detectar os problemas na rede, este malware ajuda a melhorar
o desempenho do seu PC e a manter a sua privacidade, tudo depende
do pacote escolhido. Seja qual for, estamos a falar do líder em
cibersegurança, aquele que proporciona as melhores soluções de
prevenção, detecção e resposta a ameaças em todo o mundo. Onde é
que poderá encontrá-lo? Na ETIC! Contacte-nos hoje para obter todos os
detalhes ou esclarecimentos às suas dúvidas.
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CONTE COM O BITDEFENDER PARA

ELIMINAR OS MALWARES



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:

S O B R E  A  E T I C

+244 930 541 514
 comercial@etic.co.ao
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