FAQ’S
Curso Geral de Cibersegurança

PERGUNTAS FREQUENTES
A informação contida nas respostas às perguntas frequentes pretende conferir um
enquadramento geral sobre o Curso Geral de Cibersegurança (CGC).

1. Como pode realizar a inscrição?
Para realizar a sua inscrição no CGC basta aceder a este link .
2. Qual é o público alvo do CGC?
Todos os cidadãos maiores de idade que tiverem interesse em participar.
3. Existe idade limite?
Não, qualquer cidadão maior de idade pode participar.
4. Um cidadão que se encontre desempregado ou aposentado pode participar?
Sim. O CGC é aberto a todo e qualquer cidadão maior de idade que tenha interesse pela área
de Cibersegurança.
5. O CGC tem custos associados?
Não. A oferta formativa do CNCS não tem custos associados.
6. O CGC tem um número de vagas?
Sim, existe um número limite de 90 lugares sentados.
7. Tem a duração de dois dias ou são os mesmos conteúdos no segundo dia?
O CGC tem a duração de dois dias.
Ao longo desses dois dias existem vários módulos, sendo os conteúdos sempre diferentes.
8. O syllabus está sempre disponível?
Sim, o syllabus pode ser sempre consultado neste local.
9. O CGC dá direito a certificado?
Todos os participantes que cumpram as normas estipuladas no Regulamento do CGC que
está no nosso website tem direito ao certificado de participação.
10. Quando é que os certificados são entregues?
No final do curso, após serem verificadas as assinaturas nas folhas de presença e obtermos
o questionário preenchido. Serão enviados o mais breve possível por e-mail.
11. As apresentações vão ser disponibilizadas?
Quando o certificado é enviado segue no mesmo e-mail um link onde pode obter as
apresentações dos oradores que permitiram a sua divulgação.
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12. É necessário levar algum material para a realização do curso, nomeadamente, portátil?
O curso não necessita que se faça acompanhar de qualquer material electrónico, mas caso
seja essa a sua vontade não nos opomos. O que aconselhamos é que tenha um bloco de
notas e uma caneta para possíveis apontamentos.

13. É permitido fotos, gravações ou vídeos no decorrer do curso?
Fotos, gravações e vídeos não são permitidos.
Caso os participantes demonstrem interesse pode ser realizada uma foto de grupo, a pedido,
em que só participa quem o desejar. Essa foto, posteriormente, pode ser utilizada nos meios
de divulgação do Centro Nacional de Cibersegurança após autorização de uso da minha
imagem que se encontra no formulário de inscrição.
14. Este curso pode ser realizado em vários locais do país?
Não, este curso só é realizado nas instalações do CNCS (Rua da Junqueira, n.º 69 | 1300-342
Lisboa).
15. Este curso existe em e-learning?
Não, o CGC é presencial.
De momento, o curso que temos disponível em e-learning é o Cidadão Ciberseguro. Para se
inscrever ou para obter mais informações pode clicar aqui.
16. Existe a possibilidade de estacionar nas instalações do CNCS?
Não, não é possível disponibilizar estacionamento para viaturas nas instalações do CNCS.
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