
PROTEJA
OS DADOS

DOS CLIENTES

EQUIPAMENTOS 
MÓVEIS SEM 
COMPROMISSOS

BACKUPS 
E POLÍTICAS 
DE RECUPERAÇÃO 
DE DADOS

ASSUMA
A SEGURANÇA
AO MAIS ALTO

NÍVEL
Verifique se as políticas de backup 
da informação e recuperação 
de dados em caso de desastre, 
com redundância da informação
 em zonas geográficas distintas, 
está a funcionar de forma eficiente.

Não deixe estas preocupações
somente nas mãos dos técnicos.
Assuma a definição das políticas

de segurança ao mais alto
nível da empresa para

que tudo funcione na perfeição,
 coordenando estratégias com

o departamento de TI
ou com as empresas externas.

A política de abertura de uso 
de equipamentos pessoais dentro 
da empresa não pode comprometer 
a segurança. Estabeleça políticas 
de proteção e regras de uso fora 
do escritório.

A informação de negócio e os dados
 dos clientes são um dos ativos mais 

importantes da empresa. Garanta um 
plano de proteção à prova de ataques.

MINIMIZAR 
AS VULNERABILIDADES
O utilizador é muitas vezes o elo mais fraco dentro 

de uma estratégia de cibersegurança. 
Invista na sensibilização e em ações de formação 

com repetições regulares

5 MEDIDAS A SEGUIR PARA TORNAR
A EMPRESA MAIS SEGURA

PROTEJA A SUA EMPRESA

 das empresas já sofreram 
um roubo de dados com origem nos

smartphones e tablets
dos colaboradores
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67%

é o número de downloads 
de software malicioso 

nas empresas
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971 vezes 
a cada hora

A cada 40 segundos há um ataque 
de ransomware a uma empresa
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BACKUP 
NA CLOUD

Com uma solução de backup 
as empresas evitam correr 

riscos, e a Cloud é uma opção 
a considerar pela flexibilidade 

e fiabilidade que garantem. 
A informação do negócio 

fica salvaguardada 
e assegura a recuperação 

dos dados em caso 
de falha ou ataque informático.


