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PÓS-COVID-19

NOVO
 NORMAL

O

GUIA 
DE

SEGURANÇA

Ofertas baratas de 
bens e serviços

Pechinchas em 
investimentos e 
empréstimos

Oportunidades de 
emprego suspeitas Use ligações seguras 

para transações online

Negoceie apenas em 
websites conceituados

Utilize cartões de crédito 
para compras online

Comprar criptomoeda? 

Considere 
guardá-la numa 

carteira hardware

Escolha um 
corretor 

conceituado

Fique atento a 
sinais de angústia

Fale sobre 
segurança 

online e offline

Encoraje o uso dos 
equipamentos 

eletrónicos nas áreas 
comuns da casa

Adeus 
dinheiro

Olá pagamentos 
online

Compre diretamente e 
evite esquemas de 

investimento

EM CASA

PROTEJA AS SUAS FINANÇASSEGURANÇA DAS CRIANÇAS: UMA PRIORIDADE

Tire algum tempo 
para discutir as 
regras do novo 

normal

Proteja a sua casa
contra roubos

Tranque portas
e janelas

Mantenha objetos 
de valor escondidos

Evite partilhar a 
sua localização 

nas redes sociais

A proteção é 
uma necessidade, 
reconheça 
as burlas!

Já pode sair novamente.
Os criminosos também.

Testes 
COVID-19  

Vacinas 
COVID-19 

Máscaras

FORA DE CASA

Atenção aos 
ataques de phishing 
e malware

Use soluções de 
videoconferência 
online seguras

Faça o backup dos 
seus dados e 
mantenha o software 
atualizado

Use palavras-passe 
fortes

Evite espalhar 
desinformação

Ainda em 
teletrabalho?

Aceda aos dados da 
empresa apenas com 
equipamento da empresa

Fique atento e mantenha 
a aplicação de boas 
práticas

Ainda a passar muito tempo online?

Atenção aos negócios demasiado 
bons para serem verdade!
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