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Viaje com cibersegurança - Conselhos aos viajantes
A crescente dependência em tecnologias digitais – a chamada transformação digital – conduziu
a que os equipamentos que trazemos, sejam um smartphone, um tablet ou um computador,
transportem informação que pode ter imenso valor do ponto de vista profissional ou
pessoal. Imaginemos os danos que resultariam por perder um destes equipamentos.
Podíamos ficar sem informação crítica do nosso trabalho ou da nossa vida pessoal. Dados
de negócio, listas de contactos, fotos, dados bancários, são exemplos de informação
digital que faz parte da nossa vida e cuja perda nos pode trazer sérios dissabores.
A presente Newsletter do Centro Nacional de Cibersegurança, em parte inspirada em
documentação da nossa organização homóloga francesa, a ANSSI, procura dar uma série
de conselhos e apontar cuidados que devemos ter para quando transportamos os nossos
dispositivos digitais, seja em viagem de trabalho no estrangeiro, em trabalho no país
ou mesmo quando os levamos para trabalhar em casa à noite ou no fim-de-semana.
Estes conselhos servem para complementar as práticas que o bom senso e experiência aconselham a quem
transporta algo de valor. E a informação tem cada vez mais valor no nosso quotidiano pessoal e profissional.
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ANTES DE VIAJAR

DURANTE A
VIAGEM

Conheça e respeite as regras
de segurança da informação
da
sua
organização.

Mantenha
os
seus
dispositivos sob vigilância.
Utilize palavras-chave para
proteger o acesso aos seus
dispositivos. Saiba mais

Instale as aplicações e os
periféricos que vai precisar
na sua viagem. Saiba mais
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ANTES DO SEU
REGRESSO DA
VIAGEM

DEPOIS DA
VIAGEM

Transfira os seus dados para
a rede da sua organização
através de uma ligação segura.

Limpe o histórico do seu
browser, cookies e outros dados
temporários dos seus dispositivos.

Remova o histórico das suas
chamadas e registos de
navegação na web. Saiba mais

Execute o seu antivírus em
to d o s o s d i s p o s i t i vo s q u e
levou na viagem. Saiba mais

Agora já sabe as precauções recomendadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança para
manter as informações pessoais e profissionais seguras na sua viagem.

Proteja-se para ser ciberseguro/a.
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