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Política de Utilização Aceitável dos Sistemas de Informação 
do 

 Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar 
 
Introdução 
 

O Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar reconhece o direito dos cidadãos à proteção 

dos seus dados pessoais, assegurando que todos os titulares de dados pessoais, que confiam o 

tratamento dos mesmos ao AEVPA, têm conhecimento da finalidade e do processo de tratamento 

da informação prestada, bem como, quais os direitos que lhes assistem nesta matéria e a forma 

de exercício dos mesmos, nos termos e em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 1, da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta»), do artigo 16.º,n.º 1, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e do Regulamento Geral da Proteção de 

dados (RGPD). 

Neste contexto, e tendo presente que a persecução de tais desígnios depende de uma 

combinação sólida de utilizadores responsáveis, tecnologias adequadas e processos seguros, o 

AEVPA, ao abrigo do disposto no artigo 24.º, n.º 2 do RGPD, e em estreito cumprimento das 

exigências legalmente prescritas pelos artigos 136.º, n.º 1, e 136.º, n.º 4 do Código de 

Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro), 

estabelece a presente Política de Proteção de Dados Pessoais, tendo em vista a facilitação da 

aplicação efetiva do RGPD no quadro das características e especificidades próprias que lhe são 

colocadas enquanto Instituição de Ensino Pública. 

2. Objeto e âmbito de aplicação 

A Política de Utilização Aceitável (PUA) dos Sistemas de Informação do AEVPA tem como 

objetivo estabelecer os princípios orientadores para uma utilização correta e responsável dos 

recursos tecnológicos do AEVPA, com vista à salvaguarda da reputação da instituição, da 

segurança da organização e dos seus utilizadores e da persecução da Missão do AEVPA. 

3. Utilizadores 

Consideram-se utilizadores dos Sistemas de Informação do AEVPA os seguintes utilizadores 

com vínculo contratual, nomeadamente: docentes, pessoal não docente, alunos e prestadores 

de serviços. Além destes, são ainda considerados como utilizadores, aqueles com eventual 

ligação temporária ao AEVPA, cujos acessos são devidamente autorizados após avaliação da 

fundamentação para o pedido de credenciais para acesso aos Sistemas de Informação. O registo 

destes utilizadores necessita da responsabilização de um utilizador com vínculo contratual e 

competências para tal. 
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Aplica-se ainda a utilizadores sem vínculo com o AEVPA e que de forma ocasional utilizam os 

Sistemas de Informação para fins variados que respeitem a missão deste Agrupamento, bem 

como todos os normativos legais. 

Atento o tipo e perfil de utilizador bem como as suas necessidades, o acesso aos Sistemas de 

Informação poderá ser concedido de forma diferenciada. 

4. Princípios gerais 

A utilização dos Sistemas de Informação do AEVPA deverá ser realizada em estreita 

consonância com a prossecução da Missão de Escola de Ensino Público. 

Na utilização das infraestruturas do AEVPA, aplica-se o princípio da utilização responsável, 

aplicável a todos os seus utilizadores, estabelecido neste documento. O Agrupamento reserva-

se no direito de alterar as condições aqui expressas e aplicar medidas de contenção nas 

situações em que entender que as utilizações dos seus recursos tecnológicos estão em risco 

e/ou não estão de acordo com o exposto. 

Não é permitida a utilização dos Sistemas de Informação do Agrupamento, nomeadamente, para 

fins comerciais ou, de uma maneira geral, para fins não compatíveis com a finalidade institucional 

deste Agrupamento. A utilização para fins publicitários dos Sistemas de Informação só é 

autorizada para divulgação de atividades enquadradas na Missão do Agrupamento. 

Espera-se que as condutas dos utilizadores estejam de acordo com as leis aplicáveis e com o 

disposto nesta política, sendo que a ignorância das mesmas não serve de justificação para a sua 

violação. 

5. Restrições 

Sendo o Agrupamento uma entidade utilizadora da rede alargada da Educação – RAE, não é 

permitida qualquer utilização dos Sistemas de Informação do Agrupamento que viole as regras 

estabelecidas pelos vários organismos tutelares da RAE. 

Na utilização dos Sistemas de Informação do Agrupamento não é permitida qualquer ação que 

viole as normas estabelecidas no presente documento ou as disposições legais em vigor, com 

especial ênfase nas disposições consignadas na legislação aplicável em matéria de segurança 

do ciberespaço, proteção de dados pessoais e criminalidade informática. 

A utilização de recursos do Agrupamento deverá nortear-se por uma utilização responsável, não 

sendo consideradas utilização responsável situações que interfiram ou possam interferir, de 

forma lesiva, com outros utilizadores ou serviços, sejam eles internos ou externos ao 

Agrupamento, nomeadamente: 

a. com o propósito do exercício de atividades ilegais ou ilegítimas; 



 
 

 

AEVPA – Equipa TIC| Política de Utilização Aceitável dos Sistemas de Informação                              Página 3 de 10 
 

b. com o propósito de desrespeitar a integridade física e moral dos membros da comunidade 

escolar e do público em geral em particular, em atos de promoção de assédio, xenofobia, 

terrorismo ou difamação; 

c. para criação, transmissão ou acesso a conteúdos sem respeito pelos direitos de 

propriedade intelectual, copyright ou trademark; 

d. para o exercício de atividades privadas, incluindo mineração de criptomoedas e venda de 

serviços e produtos; 

e. para obter ou tentar obter acesso não autorizado, para identificar vulnerabilidades, em 

sistemas ou infraestruturas tecnológicas. 

f. outras situações que não estando discriminadas anteriormente possam interferir com a 

segurança das infraestruturas e a sua utilização responsável. 

Os recursos disponibilizados através dos Sistemas de Informação do Agrupamento não poderão 

ser disponibilizados a terceiros – a título de venda, aluguer ou cedência – pelos demais 

utilizadores que a ela estejam ligados. 

Em certos casos, e sempre na dependência de autorização prévia do Diretor, Coordenador TIC, 

Administradores/Responsáveis dos Sistemas de Informação e Encarregado de Proteção de 

Dados do Agrupamento ou em quem ele delegue, o acesso poderá ser facultado a terceiros, 

nomeadamente e apenas quando se trate de entidades que colaborem com este Agrupamento. 

Qualquer utilização não autorizada dos recursos disponibilizados pelas infraestruturas 

tecnológicas do Agrupamento é considerada como uso indevido e, como tal, passível 

nomeadamente de procedimento disciplinar e criminal. 

6. Identificação e Autorização de utilizadores 

Com exceção dos conteúdos disponibilizados publicamente, o acesso aos recursos do 

Agrupamento é efetuado mediante a atribuição de credencias de acesso especificas. 

O princípio base de criação de contas de utilizadores para acesso às infraestruturas tecnológicas 

do Agrupamento atende ao perfil do utilizador bem como ao recurso e/ou serviço que o mesmo 

necessita de aceder. Tendo também em consideração que o Agrupamento como fornecedor de 

Identidade tem como responsabilidade o fornecimento de asserções de identidade confiáveis e 

exatas, a serviços próprios e de terceiros, torna-se essencial garantir um processo de atribuição 

de credenciais com elevado grau de confiabilidade e segurança, obrigando a uma maior 

responsabilização dos intervenientes em todo o processo. 

São elegíveis para a atribuição de contas de acesso a recursos os utilizadores identificados no 

ponto 2, com um vínculo contratual ou eventual, estando o responsável pela atribuição da conta 

encarregue pela identificação do cidadão, garantindo a existência de um motivo legítimo, 

distinguindo claramente os tipos de identidade registados nos sistemas (utilizadores, genéricas, 

contas não humanas, etc.). 
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O Agrupamento no processo de atribuição de identidade a utilizadores recolhe no mínimo os 

dados: nome, email e número de processo/utente (atribuído pelo Multiusos) do titular. As contas 

associadas a um utilizador são sempre acompanhadas de uma data de expiração adequada ao 

perfil e motivo que justifica a sua criação, consubstanciando o direito de acesso, estando no limite 

máximo alinhada pelo terminus do vínculo ou motivo de criação. 

As contas de utilizadores são criadas pelos responsáveis dos Sistemas de Informação do 

Agrupamento, ou delegadas na entidade prestadora de serviços informático no âmbito das suas 

atribuições. 

Nos casos em que o acesso aos recursos por parte de um utilizador carece de uma autorização, 

esta atribuição deverá ser devidamente fundamentada que atenda ao perfil e funções, sendo 

proposta pelo responsável da orgânica, ao Coordenador TIC, Administrador/Responsável dos 

Sistemas de Informação. 

Assim para além das situações atrás identificadas, poderão ser criadas contas de utilizador de 

cariz temporário e com permissões limitadas, para acesso a redes sem fio, Intranet, e outros 

serviços eletrónicos expostos na Internet. 

A autorização de acesso aos recursos pressupõe a aceitação expressa da presente política, 

mantendo-se válida enquanto subsistir o direito de acesso. A mesma pode ser suspensa ou 

cancelada em caso de incumprimento ou por razões de segurança. 

As autorizações atribuídas são pessoais e intransmissíveis, competindo ao utilizador manter a 

confidencialidade e proteção das credenciais que lhe sejam atribuídas. 

7. Políticas e Boas Práticas de Credenciais, Email, Impressões, entre 
outros 

7.1- Autenticação 

7.1.1. As passwords (palavras-passe) devem ser confidenciais e robustas; 

7.2- Robustez e segurança da password  

a) Não as escreva em papéis ou locais visíveis; 

b) Mude-as regularmente mesmo em sistemas que não obriguem a fazê-lo; 

c) Não as grave de forma automática nos sistemas (por exemplo, browsers); 

d) Use passwords diferentes para contas diferentes e sistemas diferentes; 

e) Não use as mesmas passwords em contexto laboral e em contexto pessoal. 

f) Uma password segura é constituída no mínimo por 9 caracteres e contém: 

- Caracteres alfabéticos maiúsculos e minúsculos (A, B, C, D, …, a, b, c, d, etc.); 

Números (1, 2, 3, 4, etc.); 

- Caracteres especiais (#, $, %, -, >, +, &, !, ?, etc.). 
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7.3. Para criar uma password segura pense primeiro numa frase fácil de memorizar e 

depois defina um método para transformar a frase numa password. 

Frase: eu comprei o meu primeiro carro em 2017! 

Método: primeira letra de cada palavra, alternar irregularmente entre letra maiúscula e 

minúscula, usar apenas os últimos dois algarismos de números e manter caracteres especiais. 

Password: EcoMPcE17! (Não utilize este exemplo) 

 

7.4. Configurações Seguras 

• Utilize software obtido apenas de fontes legítimas e mantenha-o sempre atualizado; 

• Altere passwords pré-definidas e, se for necessário, as configurações originais (default); 

• Não continue a usar software que já não seja suportado pelo fornecedor. 

7.5. Dispositivos móveis externos 

• Duvide de dispositivos externos (memórias USB, etc.) com origem desconhecida; 

• Desative a funcionalidade de arranque automático (autorun); 

• Antes de aceder a qualquer ficheiro, analise-o com um antivírus; 

• O Agrupamento poderá impedir a qualquer momento a utilização destes dispositivos; 

7.6. Email institucional 

O AEVPA assegura a cada utilizador registado no Google Workspace, uma conta de correio 

eletrónico institucional para comunicação eficaz e desmaterializada. Este endereço é o meio 

privilegiado de contacto, sendo equiparado às formas tradicionais de comunicação oficial, pelo 

que não deve ser substituído por soluções externas, de forma a cumprir o RGPD e Política de 

Proteção de Dados. 

A utilização do correio eletrónico está condicionada por uma Política de Utilização Aceitável, que 

inclui o respeito pelos direitos dos restantes utentes, assim como o cumprimento de obrigações 

legais. 

O AEVPA e a Google Workspace asseguram o normal funcionamento deste serviço em termos 

de conetividade, monitorização e integridade da informação. Apesar de nas caixas de entrada 

ainda surgir um volume considerável de spam, 95% das mensagens deste tipo são eliminadas 

pelos filtros de entrada, na Quarentena Administrativa, que o Administrador gere. 

7.6.1- Boas práticas no Email 

• Insira sempre uma descrição breve e objetiva do conteúdo da mensagem (para ser 

facilmente pesquisável) na linha do Assunto: (Subject:); 
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• Evite o envio de mensagens para um número excessivo de destinatários, assim como a 

utilização abundante de texto em maiúsculas, para minimizar a probabilidade de a 

mensagem vir a ser classificada como spam; 

• Utilize um corretor sintático e ortográfico e releia toda a mensagem antes de proceder 

ao envio; 

• Verifique que não estão em falta quaisquer anexos e que estes, se existirem, são de 

tamanho moderado. Os ficheiros de maior dimensão podem ser comprimidos, devendo 

ser disponibilizados pelo Google Drive Institucional. 

• Limpe regularmente a caixa de correio e arquive os anexos de maior dimensão, de forma 

a otimizar o espaço atribuído; 

• Use o webmail quando os protocolos adotados no local onde se encontra impeçam o 

envio de mensagens através da aplicação cliente que usa habitualmente. 

7.6.2. Segurança no email 

• É proibido o envio e/ou receção de informação institucional através dos endereços 

pessoais do pessoal docente e não docente. 

• De forma a cumprir o RGPD e demais regulamentos é proibido o encaminhamento dos 

emails do endereço institucional para endereços pessoais, visto que Agrupamento não 

conseguirá fazer cumprir os direitos previstos no RGPD. 

• O Administrador do Google Workspace pode tomar todas as medidas que achar 

necessárias para a garantia da integridade do sistema dentro da legislação em vigor. 

• As mensagens podem ser assinadas digitalmente (via Certificado Digital, como por 

exemplo o do Cartão de Cidadão), de forma a melhorar a confiança do recetor no 

remetente; 

• O envio de dados críticos/sensíveis por correio eletrónico só deve ser feito se tal for 

requerido pelas funções desempenhadas, sendo neste caso obrigatório encriptar a 

mensagem; 

• Conteúdo categorizados como dados sensíveis (saúde, crenças, ver mais na política de 

proteção de dados do Agrupamento e/ou RGPD), deverão ser encriptados. Em que os 

dados são enviados via email e a password de acesso dada por outro canal. 

• Os utilizadores devem proteger-se dos ataques de phishing rejeitando qualquer 

mensagem que não lhes seja diretamente remetida, que contenha assuntos não 

solicitados ou que levante dúvidas. Nunca se deve fornecer informação pessoal ou 

credenciais do serviço;  

• Caso receba mensagens desconhecidas deverá o utilizador reencaminhar para o email 

spam@avpa.pt e/ou pte@avpa.pt. 

• Faça pairar o rato sobre qualquer apontador embebido na mensagem recebida para 

confirmar se correspondem ao texto visível, antes de seguir as respetivas ligações; 

• Não abra anexos que terminem em .exe, .scr, .bat, .com, ou outros ficheiros executáveis 

que não sejam de confiança ou levantem dúvidas. 

mailto:spam@avpa.pt
file://///FS01/Escola$/PTE/pte@avpa.pt
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7.6.3. Cuidados adicionais 

Não use o correio eletrónico para divulgar publicidade, especialmente para contactos que não o 

solicitaram. 

Partilhe uma mensagem com terceiros, em Cc (carbon copy, conhecimento de terceiros com 

endereços visíveis) ou Bcc (blind carbon copy, conhecimento de terceiros com endereços 

ocultos), apenas quando essas pessoas efetivamente necessitarem da informação; 

Utilize o Reply All com parcimónia, pois ninguém gosta de encher a caixa de entrada com 

mensagens e agradecimentos que não lhe sejam dirigidos. 

Utilize o Forward para partilhar uma mensagem com outrem se quiser continuar a acompanhar 

o assunto, e o Redirect se o assunto não lhe disser respeito. 

7.7. Impressões 

Deve recolher as impressões o mais rápido possível da impressora. Se imprimir documentos 

com dados sensíveis, faça o acompanhamento presencial da saída das folhas. 

Se quiser destruir documentação com informação importante (por exemplo, dados pessoais), 

recorra a procedimentos fidedignos como a trituração. 

Certifique-se de que os sites a que acede são seguros fazendo duplo clique sobre o cadeado 

que aparece no seu browser junto à área do endereço Web do site (que deve começar por 

“https://” e não por “http://“). 

7.8.  Utilização de ficheiros, equipamentos 

Não abra ficheiros cuja origem não lhe garanta confiança; 

Não aceda a links de origem desconhecida – pare e analise-os antes de se conectar; 

Não utilize o seu equipamento de trabalho para fins pessoais; 

O “phishing” é um dos métodos mais usados para aceder a dados confidenciais e/ou infetar 

sistemas com malware (software mal intencionado). Por exemplo, um atacante, através de um 

email fraudulento, finge pertencer aos serviços da universidade e solicita as suas credenciais de 

acesso. 

8. Privacidade e tratamento de dados pessoais 

O Agrupamento no âmbito da persecução da sua Missão e atribuições recolhe alguns dados 

pessoais dos utilizadores durante a utilização das suas infraestruturas. 

O Agrupamento garante o estrito cumprimento da legislação em vigor em matéria de proteção 

de dados e privacidade, bem como pauta a sua atividade pela garantia dos direitos e liberdades 

dos utilizadores, de acordo com a sua Política de Proteção de Dados e demais regulamentos. 
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9. Monitorização e conservação de registos 

No cumprimento das respetivas obrigações legais e estatutárias, o Agrupamento monitoriza e 

regista a utilização dos Sistemas de Informação sob sua gestão, designadamente, com o objetivo 

de conservar os registos considerados necessários para o correto suporte técnico dos 

equipamentos e garantir segurança das infraestruturas do Agrupamento. Tal monitorização será 

realizada em consonância com os requisitos mínimos das Redes e Sistemas de Informação 

preceituados na Resolução de Conselho de Ministros 41/2018, no estrito cumprimento do 

interesse da organização e dos seus utilizadores. 

No âmbito da monitorização o Agrupamento garante a não interferência nas comunicações 

eletrónicas protegidas por algoritmos criptográficos, respeitando os direitos, bem como a 

privacidade e liberdade dos seus utilizadores. 

O Agrupamento recolhe os dados referentes à utilização das infraestruturas de forma 

pseudonimizada, compreendendo unicamente os dados necessários para os efeitos previamente 

identificados, nomeadamente endereços IP, portos, protocolos, data, hora, browser user-agent e 

metadados relativos às camadas 3 e 4 do modelo Open System Interconnection (OSI). No âmbito 

de alguns serviços poderão ser tratados mais dados, sendo o utilizador previamente informado 

dos dados adicionais nas condições de utilização de cada serviço. 

Na ausência de outro prazo de conservação definido nas condições de utilização próprias do 

serviço ou por imposição legal, os registos serão mantidos por um período máximo de 24 meses. 

É expressamente proibido o acesso a estes registos a qualquer pessoa externa ao Agrupamento. 

O acesso por técnicos do Agrupamento apenas é autorizado no âmbito do processo de 

monitorização de segurança das infraestruturas ou em situações excecionais e justificadas para 

despistes técnicos ou cumprimento de obrigações legais. 

10. Incumprimento e resposta a incidentes 

Se ocorrer uma situação anormal que pode pôr em causa os seus recursos (perda de um 

dispositivo, infeção com vírus, suspeita de violação das suas credenciais, destruição acidental 

de dados pessoais, etc.), reporte de imediato o incidente de segurança. 

No âmbito das suas competências de resposta a incidentes de segurança e deteção de 

vulnerabilidades, a equipa TIC responsável, analisa os casos de incumprimento das presentes 

disposições. 

Para cada caso, notifica o Diretor do Agrupamento, o Administrador da Infraestrutura, o 

responsável pela orgânica caso haja e o infrator, se identificado, e avalia da decisão de 

suspensão temporária do acesso às infraestruturas tecnológicas ou outras medidas que 

permitam mitigar os impactos. Nas situações em que envolva dados pessoais notifica o 

Encarregado de Proteção de Dados e o Responsável de Tratamento de Dados. 
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11. Pedidos de instalação de software  

Todos os softwares instalados no equipamento pertencentes ao Agrupamento, têm que ser 

registados de forma a obtermos um mapa de software presente. 

Sempre que um utilizador necessite da instalação de um software deverá efetuar o pedido 

através do Sistema de Tickets em www.avpa.pt/suporte ou por email pte@avpa.pt.  

O Agrupamento poderá decidir pela não instalação do software caso haja orientações superiores 

ou risco para a integridade dos Sistemas de Informação do Agrupamento. 

12. Rede sem fios Minedu  

O utilizador deverá autenticar-se sempre que possível com as credenciais pessoais fornecidas e 

utilizar apenas a rede sem fios Minedu. 

13. Implementação de medidas de segurança informática  

A todo o momento a Equipa TIC e os Administradores/Responsáveis da Infraestrutura 

Tecnológica pode implementar medidas preventiva, de contenção e de impedimentos de acesso 

à Infraestrutura Tecnológica sempre que ache necessário para salvaguardar o sistema 

informático.  

14. Responsabilidade 

O Agrupamento não assume qualquer responsabilidade pelo uso das suas infraestruturas 

quando este envolva alguma atuação contrária à lei, aos estatutos e regulamentos e às presentes 

disposições, impendendo tal responsabilidade sobre os utilizadores. 

15. Alterações e omissões à política de utilização aceitável dos 
Sistemas de Informação 

O Agrupamento reserva-se no direito de a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou 

alterações à presente Política de Utilização Aceitável dos Sistemas de Informação, sendo essas 

alterações devidamente publicitadas. Todos os casos omissos serão resolvidos pelos 

intervenientes responsáveis. 

16. Cumprimento dos demais regulamentos e legislação 

Todos os utilizadores têm o dever de cumprir todos os regulamentos, legislação aplicável, 

orientações e ordens de serviço, entre outros relativos a PUA e outros temas relacionados com 

a Infraestrutura Tecnológica deste Agrupamento. 

17. Questões e Sugestões 

http://www.avpa.pt/suportetic
mailto:pte@avpa.pt
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Para saber mais sobre a forma como o Agrupamento trata os seus dados pessoais, ou para 

esclarecer qualquer dúvida, apresentar uma reclamação ou comentário sobre matérias relativas 

a Política de Utilização Aceitável dos Sistemas de Informação: 

18. Contactos 

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar 

Morada: Av.ª Dr. Carlos Alberto de Sousa  

5450-003 – Vila Pouca de Aguiar, Portugal 

Telefone 259 419 480 

Email: agrupamento.vilapouca@avpa.pt ou pte@avpa.pt  

Sítio: www.avpa.pt 

19. Outros regulamentos, normais e políticas dos Sistemas de 
Informação 

Para informação sobre outros regulamentos, normas e políticas relacionados com os Sistemas 

de Informação aplicados neste Agrupamento, poderá consultar no Portal do Agrupamento 

(www.avpa.pt) ou no Portal do Suporte Informático (www.avpa.pt/tic). 

 

Aprovação: 
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