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2ª EDIÇÃO DA SECURITY SUMMER SCHOOL 

REGULAMENTO 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

1.1. A Security Summer School tem como objetivo sensibilizar a academia para a segurança 

digital.  

1.2. Existirão módulos teóricos e práticos no âmbito da segurança digital, que poderão também 

ser dinamizados por entidades parceiras. 

2. ENTIDADE ORGANIZADORA E PROMOTORA 

2.1. A Security Summer School é um evento organizado pela MULTICERT. 

2.2. A Security Summer School contará com empresas patrocinadoras, que poderão dinamizar 

sessões incluídas no programa que será divulgado em breve. 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1. O Security Summer School decorre de 29 de agosto a 31 de agosto de 2019, no escritório 

da MULTICERT, no Lagoas Park em Oeiras. 

3.2. A MULTICERT assegura que as instalações têm a infraestrutura necessária para acolher o 

evento, estando ao dispor wi-fi, eletricidade, e espaço de trabalho. 

3.3. Os participantes devem trazer equipamento eletrónico que considerem necessário para as 

atividades a desenvolver nos módulos práticos.  

3.4. A MULTICERT assegura a organização do evento, incluindo a divulgação, organização 

logística e coffee break de manhã durante os dias do evento, não estando incluídas outras 

refeições. 

4. ELEGIBILIDADE E REGISTO 

4.1. Qualquer aluno do ensino superior nacional, com interesse pela área da segurança digital, 

pode participar na Summer School, sujeito a confirmação de inscrição por parte da MULTICERT. 

4.2. A inscrição no evento deve ser feita através do formulário disponível no website do evento, 

onde todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. 

mailto:info@multicert.com
http://www.multicert.com/
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4.3. O registo de alunos na Summer School termina no dia 19 de agosto de 2018. 

4.4. A inscrição terá um custo por pessoa de 10 (dez) euros + IVA, cujo montante será revertido 

a favor de associações de solidariedade social a identificar pela MULTICERT no final da 4ª edição 

do Secthon. 

4.5. O cancelamento da Summer School não confere direito a qualquer tipo de compensação 

aos participantes, além da devolução do valor de inscrição após a sua concretização. 

4.6. A lista dos alunos selecionados para a participação na Security Summer School será 

divulgada a dia 20 de agosto de 2018. 

5. REALIZAÇÃO DO EVENTO  

5.1. O evento terá inicio dia 29 de agosto de 2018 e termina dia 31 de agosto de 2018, sendo 

que as sessões de cada dia decorrem entre as 09H00 e as 17H00. 

5.2. Os participantes da Security Summer School serão acompanhados por colaboradores da 

MULTICERT e parceiros de referência na área da segurança ao longo dos dias do evento. 

5.3. Todos os participantes deverão estar devidamente identificados durante os dias do evento 

com os badges recebidos na sessão de briefing de dia 29 de agosto de 2018. 

5.4. No último dia do evento, os participantes receberão um certificado de participação na 2ª 

Edição da Security Summer School. 

6. TERMOS E CONDIÇÕES 

6.1. A submissão de interesse pressupõe a leitura do presente documento por parte dos 

participantes. 

6.2. Os participantes concordam com as seguintes condições: 

6.2.1. Durante a realização do Security Summer School deve existir uma utilização 

responsável dos espaços, não causando danos ao material presente nos mesmos. 

6.2.2. A deteção de comportamentos prejudiciais à realização do evento, por parte de 

qualquer equipa, implicará a exclusão imediata da competição. 

6.2.3. Qualquer tipo de comportamento não ético e abusivo é proibido.  

mailto:info@multicert.com
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6.3. A organização reserva-se ao direito de alterar ou cancelar o evento em qualquer momento, 

notificando os participantes que tenham submetido os registos. 

6.4. O cancelamento da Summer School não confere direito a qualquer tipo de compensação 

aos participantes. 

6.5. O não cumprimento destes termos poderá levar à exclusão do participante da Summer 

School e, inclusive, levar a abertura de inquéritos criminais. 

 

7. TRATAMENTO DE DADOS 

7.1. A organização respeita as melhores práticas e legislação associadas à segurança de 

informação e proteção de dados pessoais. 

7.2. No âmbito deste evento recolhemos os dados necessários para a verificação de 

cumprimento de requisitos, respetiva inscrição e para as comunicações necessárias ou 

convenientes para a realização do Secthon. 

7.3. A organização garante o direito de acesso, atualização, retificação, oposição, eliminação e 

portabilidade dos dados pessoais através do endereço: secthon@multicert.com. 

 A política de privacidade pode ser consultada no site do evento. 
 

 

8. OUTROS 

8.1. Os casos omissos no presente regulamento serão regulados pela entidade organizadora. 

8.2. A organização reserva-se ao direito de alterar o presente documento. 

8.3. Questões adicionais poderão ser vistas com a organização, através do formulário de 

contacto no website do evento. 
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