
SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO DIGITAL

EXECUTIVA
360º



Os executivos são 12 vezes mais propensos a serem 
alvos de ciberataques

Assim como a liderança e o conselho de administração da sua organização. Têm ainda, 
9 vezes mais chances de serem alvo de violações de dados do que no ano passado.

As informações secretas sobre perfis altos das organizações expostas na Internet 
acarretam um alto grau de risco, incluindo ameaças à sua própria segurança física bem 
como à sua família. Os invasores geralmente usam este tipo de informação privada em 
campanhas contra a organização.

Intelligence Executivo

Alimentado por dados coletados por uma 
equipa de analistas de inteligência da 
Safeminds, a Proteção de Executivos 360° 
rastreia online o que os possíveis 
invasores podem encontrar sobre os 
executivos de uma empresa e inclui 
serviços gerenciados e fluxo de trabalho 
interno para eliminar vazamentos 
rapidamente.

Minimize a probabilidade de dados 
privados caírem nas mãos erradas e 
mantenha a visibilidade dos possíveis 
riscos de segurança resultantes da 
exposição de dados para proteger 
melhor seus executivos e sua empresa.

Proteção de Executivos 360° inclui um fluxo de trabalho interno para gerar alertas 
enviados aos especialistas de cibersegurança da Safeminds para remover conteúdo e 
remediar descobertas e eliminar vazamentos rapidamente.

A Safeminds armazena todos os dados executivos em um lago de dados altamente 
seguro, com acesso limitado apenas a indivíduos com permissão de segurança. Esses 
dados são analisados offline e a Safeminds nunca insere informações confidenciais nos 
mecanismos de pesquisa para impedir a criação e propagação de conteúdo indesejado.



Informação alvo:

Fazemos uma análise sobre todos os resultados obtidos, produzimos um indicador de risco e exposição e 
produzimos um conjunto de cenários de ataque sobre a informação obtida de forma a criar sensibilização 
e mecanismos de defesa face a ameaças.

Informação alvo:

Resposta a Incidentes

Face a uma análise primordial do contexto situacional sobre o(s) Executivo(s) a serem 
protegidos, são categorizados os riscos do mesmo e são propostas remediações para essas 
ameaças.

Neste sentido fornecemos os seguintes serviços de Proteção Executiva:

Análise Forense
Contenção e Remediação de Ameaças

Nome Completo + 
Pseudonimos

Data de nascimento Número da Seg. 
Social / Fiscal

Morada(s)

Antigo endereço 
residencial

Número(s) de tel. 
atual / anterior

Nome dos 
familiares

Redes sociais dos 
familiares

Endereços de Email 
pessoais

Números de tel. Escola/Emprego 
atual do(a) filho(a)

Atual trabalho

Funções Endereço (s) de 
e-mail de trabalho

Qualificações 
profissionais

Interesses / Afiliações 
Comerciais



Fortificação Digital
Fortificação da Rede Doméstica
Securização de Dispositivos móveis
Email seguro
Chat seguro
Chamadas encriptadas
Filesharing seguro

Contrainteligência
Concepção e monitorização de 
documentos “Isco” para deteção 
de ameaças internas

Conceção de servidores “falsos” para 
deteção de tráfego malicioso na rede

Bodyguard Digital
Proteção Digital em tempo-real 
em Eventos

Análise de Risco a 
deslocações internacionais



A Safeminds surgiu para colmatar as 
necessidades crescentes das organizações na 
implementação de soluções que as auxiliem a 
cumprir a legislação de forma eficiente e 
otimizada, nomeadamente nas áreas da 
Cibersegurança, Regulamento Geral da Proteção 
de Dados (RGPD), Código dos Contratos Públicos 
(CCP) e Engenharia de Processos.

Quem somos

A Safeminds foca-se no rigor e qualidade das soluções que trás para junto dos seus 
clientes, tendo como missão conceptualizar, desenvolver e implementar soluções 
tecnológicas que contribuam para a modernização das organizações dos setores público e 
privado, bem como tornar as suas operações do quotidiano mais simples, eficientes e 
conectadas ao mundo digital.

Tendo como principais clientes organizações dos setores público e privado, a Safeminds 
pauta-se pela sua oferta de produtos diretamente alinhados com as necessidades vigentes 
das mesmas, bem como pela sua oferta de serviços de consultoria especializada e soluções 
tecnológicas inovadoras e atualizadas, em conformidade com as obrigações legais em 
vigor.

Safeminds

Rua Major Neutel de Abreu,  16, 1500-411 Lisboa

+351 211 380 568

geral@safeminds.pt

www.safeminds.pt

Évoratech

Rua Circular Norte Do Parque Industrial 

e Tecnológico De Évora

7005-841 

Évora


