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Índice executivo 
Em resultado da disseminação do coronavírus, muitas organizações estão a deparar-se com 

a necessidade de colocar os seus funcionários num regime de teletrabalho. Isto pode 

constituir um desafio já que várias organizações não possuem políticas, tecnologia e 

formação que lhes permita garantir a segurança de uma mão de obra em regime de 

teletrabalho. Além disso, vários funcionários poderão não estar familiarizados ou sentirem-

se desconfortáveis com a ideia de trabalhar a partir de casa. A finalidade deste guia passa 

por permitir-lhe formar rapidamente estas pessoas para que trabalhem da forma mais 

segura possível. Se tiver dúvidas sobre como usar este guia, contacte-nos através de 

support@sans.org. 

Como os seus funcionários se encontram a atravessar um período de grande stress e 

profundas alterações, e a sua organização provavelmente estará limitada em termos de 

tempo e recursos, este guia estratégico tem o objetivo de ser o mais simples possível. 

Recomendamos que se concentre apenas nos riscos mais importantes e de maior impacto, e 

que descrevemos em baixo. Pense nestes como um ponto de partida. Se existirem riscos ou 

tópicos adicionais que deseja acrescentar, pode fazê-lo. Mas saiba que, quantos mais 

comportamentos, processos ou tecnologias exigir dos seus funcionários, menos provável 

será que eles sejam implementados de forma completa. 

  

Como usar este guia 
Recomendamos que comece por ler o material neste guia e que reveja as ligações para os 

diferentes materiais providenciados para ter uma ideia do que está disponível. Irá reparar 

que por cada risco providenciamos uma série de materiais diferentes que pode usar para 

envolver e formar a sua organização. Isto permite-lhe selecionar as modalidades que 

considera serem mais eficazes para as suas necessidades e cultura empresarial. Quando 

terminar de ler este documento, leia o Modelo de Comunicações e a Ficha de Informações 

incluídos neste kit de modo a alcançar uma melhor perceção do que está a tentar alcançar. 

Depois de rever os documentos, existem dois principais grupos com quem necessitará de se 

coordenar. 

1. Equipa de segurança: coordene-se com a sua equipa de segurança para obter uma 

melhor compreensão dos principais riscos que está a tentar gerir. Neste guia identificámos 

aqueles que sentimos serem os riscos mais comuns para uma mão de obra em regime de 

teletrabalho, mas os seus riscos poderão ser diferentes. Um pequeno aviso: um erro 

comum das equipas de segurança passa por tentarem gerir todos os riscos e 

sobrecarregarem os trabalhadores com inúmeras políticas e requisitos. Tente limitar os 

riscos que irá gerir ao menor número possível. Depois de identificar e dar prioridade a 
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estes riscos, confirme os comportamentos que servirão para geri-los. Como já 

mencionámos, se a sua organização não tiver tempo ou recursos para este processo, 

utilize os elementos referidos abaixo. 

2. Comunicação: depois de identificar os principais riscos do fator humano e os principais 

comportamentos a adotar para gerir esses riscos, junte a sua equipa de comunicação 

para envolver e formar os seus funcionários de acordo com os comportamentos 

identificados. Os programas de consciencialização de segurança mais eficazes passam 

por fortes parcerias com a equipa de comunicação. Se possível, veja se pode mesmo 

integrar um membro da equipa de comunicação na equipa de segurança. Quando 

comunicar com os seus funcionários, pode enfatizar que esta formação, para além de 

ajudá-los a trabalharem em casa em segurança, também lhes permitirá aumentarem o 

nível de cibersegurança do seu lar, o que contribuirá para se protegerem a si e às suas 

famílias. 

Em última instância, ao trabalhar com estes dois grupos estará a tentar tornar a segurança o 

mais simples possível para os seus funcionários e também a motivá-los, os dois principais 

elementos que contribuem para a mudança de comportamentos. Sugerimos ainda que crie 

um conselho consultivo composto por elementos chave cujo feedback e opinião lhe poderão 

ser úteis na implementação do programa. Para além das suas equipas de segurança e 

comunicação, outros departamentos com que poderá desejar coordenar-se incluem os 

recursos humanos e o departamento jurídico. 

Pack de transferência digital MGT433 

O SANS Institute providencia o curso de formação de dois dias MGT433: Como criar, manter 

e medir um programa de consciencialização de segurança de alto impacto. Este curso 

intensivo providencia todas as teorias, competências, estruturas e recursos para criar um 

programa de consciencialização de grande impacto que lhe permitirá gerir e medir de forma 

eficaz o risco humano. Como parte deste guia, estamos a providenciar acesso gratuito ao 

pack de transferência digital do curso com modelos e recursos para planeamento. Apesar de 

provavelmente estarem além das necessidades para esta iniciativa, estes materiais poderão 

ser preciosos para organizações mais volumosas ou para implementações mais complexas. 

Responder às questões da mão de obra 

Para além de formar os seus funcionários e comunicar com os mesmos, recomendamos que 

use algum tipo de tecnologia ou fórum onde possa responder a questões, de preferência em 

tempo real. Isto pode incluir uma conta de e-mail dedicada, um canal de chat no Skype ou 

no Slack ou algum tipo de fórum online, como o Yammer. Outra ideia passa por organizar 

um tipo de transmissão segura pela web que possa repetir várias vezes por semana para 

que as pessoas possam assistir em direto e talvez até colocar questões. O objetivo é tornar 

a segurança o mais acessível possível e ajudar as pessoas a responderem às suas dúvidas. 

https://www.sans.org/security-awareness
https://behaviormodel.org/
https://behaviormodel.org/
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
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http://mgt433.org/
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Esta é uma excelente oportunidade para se envolver com a sua mão de obra e tornar a 

segurança em algo de mais acessível, por isso tente tirar partido da situação. Mas lembre-

se que, para que esta medida seja eficaz, deverá dedicar um recurso para moderar os 

canais de segurança e responder às questões de forma ativa. 

 

Materiais de riscos e formação 
Identificámos três grandes riscos que deve gerir para os seus funcionários em regime de 

teletrabalho. Estes servem de ponto de partida e muito provavelmente serão aqueles de 

maior impacto para si. Cada risco identificado em baixo tem ligações para vários recursos 

que o ajudarão a comunicar e a formar o tópico. Providenciamos vários materiais de 

comunicação para que possa selecionar aqueles que terão um maior impacto na sua cultura. 

Além disso, a maior parte dos materiais está disponível em vários idiomas. Se tudo isto lhe 

parecer avassalador e se o seu tempo for extremamente limitado, recomendamos que 

selecione e implemente os dois materiais listados em baixo. 

1. Ficha de informações "Teletrabalho em segurança" (incluída no seu kit de 

implementação). 

2. Vídeo "Criação de um lar ciberneticamente seguro" (inglês) também disponível em 

outros idiomas aqui 

Engenharia social 

Um dos maiores riscos que os trabalhadores em regime de teletrabalho enfrentarão, 

especialmente nesta fase de alterações dramáticas e de grande urgência, são os ataques de 

engenharia social. A engenharia social é um ataque psicológico onde os atacantes enganam 

as suas vítimas de modo a levá-las a cometer um erro, algo que será facilitado numa altura 

de mudanças e de confusão. O essencial é formar as pessoas para aquilo que a engenharia 

social é, como detetar os indicadores mais comuns de um ataque de engenharia social e o 

que fazer ao detetar um destes ataques. Não se foque apenas nos ataques de phishing por 

e-mail, existem outros métodos como telefonemas, mensagens de texto, redes sociais ou 

até notícias falsas. Pode encontrar os materiais de que necessita para formar e reforçar este 

tópico na pasta Materiais de suporte para engenharia social. Além disso, aqui tem dois 

vídeos de Consciencialização de Segurança SANS para os quais pode remeter, e mais uma 

vez disponíveis em vários idiomas. 

• Engenharia social (inglês) também disponível em outros idiomas aqui 

• Phishing (inglês) também disponível em outros idiomas aqui 

Palavras-passe fortes 

Tal como identificado no relatório DBIR anual da Verizon, as palavras-passe fracas 

continuam a ser um dos principais motivos das quebras de segurança à escala global. 

https://www.sans.org/security-awareness
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Existem quatro comportamentos essenciais que ajudam a gerir este risco, listados em 

baixo. Pode encontrar os materiais que precisa para formar e reforçar este tópico e estes 

quatro comportamentos essenciais na pasta Palavras-passe. 

 

• Frases-passe (nota: a complexidade da palavra-passe e a expiração da palavra-

passe não funcionam). 

• Palavras-passe únicas para todas as contas 

• Gestores de palavras-passe 

• Autenticação multifator (ou MFA) Muitas vezes conhecida como autenticação de dois 

fatores ou verificação em dois passos 

 

Sistemas atualizados 

O terceiro risco passa por assegurar que a tecnologia que os seus funcionários usam 

encontra-se atualizada para a mais recente versão, seja em termos de sistema operativo, 

aplicações ou aplicações móveis. Para os funcionários que usam dispositivos pessoais, isto 

poderá necessitar a ativação das atualizações automáticas. Pode encontrar os materiais 

necessários para formar e reforçar este tópico nas pastas Malware ou Criação de um lar 

ciberneticamente seguro. 

 
Tópicos adicionais a considerar 

• Wi-Fi: garantir a segurança do seu ponto de acesso Wi-Fi. Este tema está coberto nos 

materiais Criação de um lar ciberneticamente seguro. Leve também em consideração o 

vídeo Criação de um lar ciberneticamente seguro (inglês) também disponível em outros 

idiomas aqui. 

• VPN: o que é um VPN e porque deve usar um. Recomendamos a newsletter da OUCH 

relativamente aos VPN. 

• Trabalho remoto: Esta é dirigida a indivíduos que trabalham de forma remota, não a 

partir de casa, mas antes a partir de um café, terminal de aeroporto ou hotel. 

Considere usar o nosso vídeo de formação sobre Trabalho remoto (inglês) também 

disponível em outros idiomas aqui. 

• Crianças/convidados: Para reforçar a ideia de que os seus familiares/convidados não 

devem aceder a dispositivos relacionados com o trabalho, considere usar o vídeo de 

formação sobre Trabalho remoto (inglês) também disponível em outros idiomas aqui. 

• Deteção/Reação: Deseja que as pessoas denunciem os incidentes que possam 

ocorrer enquanto trabalham em casa? Em caso afirmativo, o que deseja que 

denunciem e quando? Este tópico é coberto nos nossos materiais relativos ao tema 

Invadido. 

https://www.sans.org/security-awareness
https://ssahub.sans.org/folders/b1bslq1y
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/nist-has-spoken-death-complexity-long-live-passphrase
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/time-password-expiration-die
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/time-password-expiration-die
https://ssahub.sans.org/folders/esmmm1px
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private-networks-vpns
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private-networks-vpns
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/e9jkf8x4


 
 

 

https://www.sans.org/security-awareness - All materials (c) SANS Institute 

Newsletters da OUCH 
Considere ainda usar as newsletters de acesso público da OUCH como apoio para o seu 

programa, todas elas encontram-se traduzidas em mais de vinte idiomas. Listadas em baixo 

encontram-se as newsletters da OUCH que sentimos serem mais úteis para apoiar a sua 

iniciativa de teletrabalho em segurança. Pode encontrar todas as newsletters online nos 

Arquivos de newsletters de consciencialização de segurança da OUCH. 

 

GERAL 

Four Steps to Staying Secure (Quatro passos para se manter em segurança) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-

secure 

 

Creating a Cybersecure Home (Criação de um lar ciberneticamente seguro) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-

cybersecure-home 

 

ENGENHARIA SOCIAL 

Social Engineering (Engenharia social) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering 

 

Messaging / Smishing (Mensagens/"Smishing") 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks 

 

Personalized Scams (Fraudes personalizadas) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams 

 

CEO Fraud (Fraude do CEO) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec 

 

Phone Call Attacks / Scams (Ataques/fraudes por telefone) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams 

 

Stop That Phish (Trave o phishing) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish 

 

Scamming You Through Social Media (Fraudes através das redes sociais) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-

social-media 
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PALAVRAS-PASSE 

Making Passwords Simple (Simplificação das palavras-passe) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-passwords-simple 

 

Lock Down Your Login (2FA) (Garanta a segurança do seu login (2FA)) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-

login 

 

ADICIONAIS 

Yes, You Are a Target (Sim, você é um alvo) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/yes-you-are-target 

 

Smart Home Devices (Dispositivos domésticos inteligentes) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/smart-home-devices 

 

 

Dicas rápidas  
Truques e dicas que pode partilhar de forma fácil e rápida. 

• Os passos mais eficazes que pode seguir para garantir a segurança da sua rede 

doméstica sem fios são: mudar a palavra-passe original do administrador, ativar a 

encriptação WPA2 e usar uma palavra-passe forte para a sua rede sem fios. 

• Identifique todos os dispositivos que tem ligados à sua rede doméstica, incluindo 

intercomunicadores para bebés, consolas de videojogos, TV, eletrodomésticos ou até 

mesmo o seu carro. Assegure-se de que todos esses dispositivos estão protegidos por 

uma palavra-passe forte e/ou que o seu sistema operativo se encontra atualizado para 

a última versão. 

• Uma das formas mais eficazes de proteger o seu computador em casa é certificar-se de 

que o seu sistema operativo e as suas aplicações estão corrigidas e atualizadas. Ative 

as atualizações automáticas sempre que possível. 

• No fim de contas, o bom senso é a sua melhor proteção. Se um e-mail, telefonema ou 

mensagem online lhe parecer estranho, suspeito ou bom demais para ser verdade, 

poderá tratar-se de um ataque. 

• Certifique-se de que todas as suas contas têm uma palavra-passe separada e única. 

Não se recorda de todas as suas palavras-passe/frases-passe? Pense em usar um 

gestor de palavras-passe para armazenar todas elas em segurança. 

• A verificação em dois passos é uma das medidas mais eficazes que pode usar para 

proteger qualquer conta. A verificação em dois passos ocorre quando necessita de uma 

https://www.sans.org/security-awareness
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palavra-passe e de um código enviado para ou gerado pelo seu dispositivo móvel. O 

Gmail, o Dropbox e o Twitter são alguns dos serviços que suportam a verificação em 

dois passos. 

• O phishing ocorre quando um atacante tenta enganá-lo e levá-lo a clicar numa ligação 

maliciosa ou a abrir um anexo presente em um e-mail. Suspeite de qualquer e-mail ou 

mensagem online que crie um sentido de urgência, que apresente erros ortográficos ou 

que se dirija a si como "Caro cliente." 

 

Métricas 

As métricas comportamentais são difíceis nesta situação, já que é mais difícil medir como as 

pessoas se comportam em casa. Além disso, alguns desses comportamentos não são 

específicos do trabalho (como garantir a segurança dos dispositivos Wi-Fi). Contudo, pode 

medir o nível de envolvimento. Descobrimos que tópicos pessoais ou emocionais como estes 

podem ser muito envolventes, gerando um interesse muito maior do que outros tópicos. 

Como tal, estes tipos de métricas podem ser valiosos. 

• Interação: com que frequência é que as pessoas colocam questões, publicam ideias 

ou pedem ajuda em algum dos canais de segurança ou fóruns que organizou? 

• Simulações: realize algumas simulações de engenharia social como ataques por 

phishing, mensagens de texto ou telefone. 

Para uma lista de métricas muito mais abrangente, transfira a "Matriz de métricas de 

consciencialização de segurança" interativa do pack de transferência digital MGT433. 
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Licença 
Copyright © 2020, SANS Institute. Todos os direitos reservados pelo SANS Institute. O 

utilizador não poderá copiar, reproduzir, reeditar, distribuir, apresentar, modificar ou criar 

obras derivadas baseadas nos documentos, seja no seu todo ou parcialmente, em qualquer 

meio seja impresso, eletrónico ou outro, para qualquer fim, sem o consentimento expresso 

prévio e por escrito do SANS Institute. Além disso, o utilizador não poderá vender, alugar, 

arrendar, comercializar ou de qualquer outra forma transferir estes documentos de qualquer 

modo ou forma sem o consentimento expresso e por escrito do SANS Institute. 

Autor do kit de implementação 
Lance Spitzner tem mais de 20 anos de experiência na pesquisa de ameaças 

cibernéticas, arquitetura de sistemas de segurança e consciencialização e 

formação. Ajudou a desbravar os campos da deceção e da ciberinteligência 

com a sua criação de "honeynets" e com a fundação do Honeynet Project. 

Enquanto instrutor SANS, desenvolveu os cursos MGT433: Consciencialização 

de segurança e MGT521: Cultura de segurança. Além disso, Lance já 

publicou três livros sobre segurança, desempenhou funções de consultor em mais de 25 

países e ajudou mais de 350 organizações a criarem programas de consciencialização de 

segurança e cultura para gestão do risco humano. Lance é um apresentador frequente, 

utilizador assíduo do Twitter (@lspitzner) e trabalha em inúmeros projetos de segurança de 

comunidades. Antes de se dedicar ao campo da segurança das informações, Lance serviu 

como oficial na Rapid Deployment Force do exército dos Estados Unidos e terminou um MBA 

na Universidade do Illinois. 

Acerca do SANS Institute 
O SANS Institute foi fundado em 1989 como uma organização de pesquisa e educação 

colaborativa. O SANS Institute é o mais fiável e, de longe, o maior prestador de cursos de 

formação e certificação de cibersegurança para profissionais a nível governamental e 

instituições comerciais em todo o mundo. Os conceituados instrutores SANS ensinam mais 

de 60 cursos diferentes em mais de 200 eventos de formação de cibersegurança ao vivo e 

online. A GIAC, uma afiliada do SANS Institute, valida as qualificações dos seus profissionais 

através de mais de 35 certificações técnicas e práticas em cibersegurança. O SANS 

Technology Institute, uma subsidiária independente com acreditações regionais, oferece 

mestrados em cibersegurança. A SANS oferece uma grande série de recursos grátis para 

toda a comunidade InfoSec incluindo projetos de consenso, relatórios de pesquisa e 

newsletters, e gere também o sistema de alerta rápido da Internet: o Internet Storm 

Center. No centro da SANS encontram-se os muitos profissionais de segurança que 

representam as mais variadas organizações globais, desde empresas a universidades, e que 

trabalham juntos para ajudar toda a comunidade de segurança das informações. 

(https://www.sans.org) 

https://www.sans.org/security-awareness
https://sans.org/mgt433
https://sans.org/mgt433
https://sans.org/mgt521
https://www.sans.org/u/pL
https://www.giac.org/u/pQ
https://www.sans.edu/u/pV
https://www.sans.org/

	Índice executivo
	Como usar este guia
	Pack de transferência digital MGT433
	Responder às questões da mão de obra

	Materiais de riscos e formação
	Engenharia social
	Palavras-passe fortes
	Sistemas atualizados

	Newsletters da OUCH
	GERAL
	ENGENHARIA SOCIAL
	PALAVRAS-PASSE
	ADICIONAIS

	Dicas rápidas
	Métricas
	Licença
	Autor do kit de implementação
	Acerca do SANS Institute

