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enquadramentoENQUADRAMENTO

Independentemente da quantidade das tecnolo-
gias de segurança da informação utilizadas hoje 
em dia nas empresas, todos os dias há notícias de 
algum incidente de segurança que pôs em causa 
a confidencialidade, disponibilidade ou integri-
dade de informação. Na sua maioria, esses 

incidentes ocorrem porque não existe uma 
consciência sobre os perigos da utilização de 
ferramentas do quotidiano como a navegação na 
Internet, o uso do correio eletrónico ou utilização 
das redes sociais.

LEARNING8

soluçãoSOLUÇÃO

A LAYER8 disponibiliza às organizações uma 
plataforma educativa com conteúdos intuitivos, 
com linguagem simples que sensibilizam para as 
temáticas da Segurança da informação. 

O LEARNING8 é uma plataforma de E-Learning 
utilizando Moodle, com cursos que visam propor-

cionar uma aprendizagem adequada e oferecer 
conhecimentos sobre a Segurança de Informação.

É uma plataforma em que pode anexar e criar 
os seus próprios conteúdos, revelando-se assim 
uma ideal solução de aprendizagem para formar 
os seus colaboradores.
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Após a conclusão de todos
os capítulos de cada curso,

é disponibilizado um certificado
de conclusão.

Através da estrutura “Professor”/”Aluno”, em que o 
Professor tem um perfil de gestão dos cursos, este tem 
acesso à pauta dos cursos e obter a listagem em tem-
po-real de quem completou com sucesso a formação.

a abordagem
A ABORDAGEM

→ Componente explicativa, onde através de conteúdos 
de multimédia (vídeos, animações, textos, imagens, 
etc.) se capta a atenção e se dá ênfase às 
mensagens mais importantes a passar.

Os cursos são apresentados pela forma de vídeos formativos breves (vídeos imersivos) de grande 
qualidade visual que geram um impacto positivo no utilizador.

Os cursos são disponibilizados com duas componentes

CURSOS
Atualmente, o LEARNING8 contempla dois cursos:

→ Componente de avaliação, em que no final de cada 
capítulo é realizado um questionário de avaliação 
com pontuação sumativa, sendo que só após 
aprovação desbloqueia o capítulo seguinte.

Security Awareness
Percorre vários tópicos
da Segurança da Informação

Duração estimada
3h40

Introdução à Segurança da Informação 
e Security Awareness
Segurança de Informação
Seg. informática VS Seg. de Informação
Normas e Políticas
Security Awareness

Hardware e So�ware
Proteção Física de Equipamentos
So�ware
So�ware Malicioso (Malware)
Dispositivos Móveis

Informação
Classificação e Proteção de dados
Proteção de Dados
Dados Pessoais
Autenticação e Autorização

Utilização de Ativos
Internet
Email
Controlo de Acessos
Cibercrime

Privacy Awareness
Privacidade dos Dados
Pessoais, Art.39º RGPD

Duração estimada
0h30

Introdução ao RGPD

Titular dos Dados Pessoais

Tratamento dos Dados Pessoais


