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Sobre o Cyber Readiness Institute

O Cyber Readiness Institute é uma iniciativa sem fins lucrativos que reúne líderes empresariais de vários setores e regiões geográficas 
para a partilha de recursos e conhecimento que informam o desenvolvimento de ferramentas gratuitas de segurança cibernética para 
pequenas e médias empresas (PMEs). Explore os blocos de construção de uma boa segurança cibernética com o nosso Kit de Iniciação 
ou crie uma cultura de prontidão cibernética na sua empresa com o programa de prontidão cibernética online. Os nossos recursos de 
trabalho remoto e guias de local de trabalho híbrido oferecem dicas oportunas para lidar com os desafios cibernéticos em evolução nos 
dias de hoje. Para saber mais, visite www.BeCyberReady.com 

Resoluções de ano novo para um 2021 
protegido de ataques cibernéticos
Prometemos que não precisa de fazer dieta ou ir ao ginásio

No início do ano novo, todos tomamos decisões para cumprir uma meta pessoal, mudar um hábito indesejado ou iniciar 
uma atividade que irá melhorar as nossas vidas. A maioria de nós desiste da nossa dieta ou de ir ao ginásio até ao final de 
janeiro, se não antes. No Cyber Readiness Institute (CRI), propomos um conjunto de resoluções que não eliminará o açúcar 
da sua dieta ou fará com que treine para correr uma maratona. As nossas resoluções implicam mudar o seu comportamento 
através de medidas simples para o proteger a si, à sua família e aos seus amigos e às suas empresas de ataques cibernéticos. 

Ao olharmos para o próximo ano e para o aumento contínuo das atividades online, a segurança cibernética será mais 
importante do que nunca. Aqui estão as resoluções para 2021 que pode manter.

Qual é a sua #cyberresolution? Envie-nos um GIF ou apenas deixe-nos saber 
no Twitter @Cyber_Readiness!

Resolução de Ano Novo para Prontidão Cibernética  
“Este ano irei mudar o meu comportamento e...

Parar de utilizar a mesma palavra-passe 
para contas comerciais e pessoais.

Definir todo o meu software para 
atualizar automaticamente.

Utilizar frases de acesso de 15 carateres. 
“O meu restaurante favorito é…”

Deitar fora as minhas unidades USB 
e armazenar ficheiros na nuvem.

Utilizar a autenticação de dois 
fatores quando disponível.

Confirmar o remetente antes de clicar em 
ligações desconhecidas e potencialmente 
suspeitas recebidas por texto ou e-mail.
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