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Santander lança Cyber Heroes, um curso interativo de 
cibersegurança, disponível para todos os utilizadores 
 

• A formação centra-se em situações do dia-a-dia como phishing ou smishing, navegação 
segura e compras online, gestão de apps, passwords e autenticação multifator 

• O Banco quer ajudar a sensibilizar para a cibersegurança e ajudar as pessoas a evitar 
fraudes, tendo criado no seu site uma nova área dedicada ao tema 

 
Lisboa, 05 de setembro de 2022. NOTA DE IMPRENSA 
O Banco Santander lançou um curso interativo de cibersegurança, o Cyber Heroes. A 
iniciativa, que se baseia numa formação previamente dirigida aos 200.000 colaboradores do 
banco em todo o mundo, está agora disponível para qualquer pessoa, uma vez que o 
Santander quer ajudar os seus clientes e a sociedade em geral a manterem-se seguros online, 
a estarem mais atentos ao cibercrime e a evitar fraudes. 
 
Nesta formação, as pessoas são confrontadas com situações do dia-a-dia que podem 
enfrentar online, sendo disponibilizadas dicas de segurança simples e conselhos para ajudar 
a protegê-los contra esquemas fraudulentos, tais como phishing e smishing (mensagens 
fraudulentas para levar as pessoas a cair em esquemas via e-mail ou SMS, respetivamente). 
Existem, também, materiais educativos adicionais disponíveis para descarregar no final de 
cada módulo, incluindo um guia para compras online seguras e infografias, passo a passo.  
 
O Cyber Heroes está disponível em português, espanhol, inglês e polaco, podendo ser 
acedido por qualquer pessoa, cliente ou não cliente. 
 
Para além deste desafio, o Santander em Portugal lançou uma nova área no seu site dedicada 
ao tema da cibersegurança, que inclui vários conteúdos para ajudar os utilizadores a 
manterem-se seguros quando navegam online e utilizam os canais digitais do Banco. Esta 
página vem juntar-se ao blog Salto, onde se podem encontrar diversos artigos para melhorar 
o bem-estar e as finanças, sendo um dos temas abordados a segurança na internet. 
 

https://www.santander.pt/ciberseguranca
https://www.trainingcyber.com/cyberheroes/?lang=pt&c=10
https://www.santander.pt/ciberseguranca
https://www.santander.pt/salto/seguranca-na-internet
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