
• As senhas devem ter no mínimo 8 caracteres.

• Não utilizar palavras do dicionário. Escolher, de 
preferência, ao invés de uma palavra, uma frase curta.

• Utilize letras tanto em caixa alta quanto baixa, números e 
símbolos para tornar sua senha mais segura. 

• Altere suas senhas regularmente, de preferência a cada três meses. 

• Utilize um gerenciador de senhas (por exemplo: Keepass, 1Password 
ou LastPass), que permite que você gere senhas únicas e as 
armazena com segurança, com uma única frase de acesso que serve 
como senha-mestre para acessar as outras senhas. Certifique-se de 
armazenar a senha-mestra em um local seguro.
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PROTEÇÃO DE SENHA

SEGURANÇA NO CELULAR

• Sempre proteja o seu celular com uma senha. 
Uma combinação de dígitos, letras e símbolos é 
a opção mais segura. Ative as senhas não apenas 
para acessar seu celular, mas também para 
entrar em aplicativos (email, redes sociais etc.).

• Para uma maior segurança, proteja seu cartão 
SIM com um código PIN, opção geralmente 
disponível nas configurações do celular. 

• Nunca compartilhe informações muito importantes por chat. Por 
“muito importantes” nos referimos a informações bancárias ou 
senhas, mas isso também inclui tudo mais que você não quer que os 
outros leiam sem a sua autorização. 

• Para se comunicar com segurança com outras pessoas, utilize 
aplicativos que incluem criptografia de ponta-a-ponta, tais como 
Signal ou Wire. Isso significa que suas mensagens são codificadas e 
que nenhum intermediário poderá lê-las. 



PROTEÇÃO DE FONTES

PROTEÇÃO DE DADOS

• Se você se comunica com fontes não familiarizadas com segurança 
na Internet, siga esses passos para se comunicar via e-mail: 

1. Crie uma conta de email Protonmail para você próprio 
em https://protonmail.com.

2. Peça à sua fonte para criar uma também 
recomendando a escolha de senhas seguras. 
Se a sua fonte decidir utilizar Protonmail 
de um computador público, recomende a 
utilização do browser no modo Privado/ 
Incógnito e salvar anexos, se houver algum, 
em um pen-drive pessoal, ao invés de no disco 
rígido local. 

• Se você se comunica com fontes mais familiarizadas com segurança 
na Internet, peça a eles para ativarem o PGP (Pretty Good Privacy), 
que permite que você estabeleça uma senha pública e que possa 
assinar documentos eletronicamente para autenticá-los. Compartilhe 
sua senha PGP com suas fontes. 

• Ative uma senha segura para acessar sua lista de contatos no celular 
e no computador.

• Evite baixar software pirata ou de origem questionável para que 
seus dados não sejam colocados em risco.
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