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A 
Escola Profissional Beira Aguieira (EBA) disponibiliza um con-

junto de serviços de rede e eletrónicos cujo objetivo visa apoiar 

os processos de aprendizagem, ensino, acesso à informação e 

comunicação interna e externa.

A utilização dos serviços de rede e eletrónicos, deverá ser levada a cabo 

tendo por base a finalidade de gerar, difundir e aplicar conhecimento, 

assente na liberdade de pensamento e na pluralidade dos exercícios 

críticos, promovendo a educação e contribuindo para a construção de 

um modelo de sociedade baseado em princípios humanistas, que te-

nha o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, 

desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade.

A utilização responsável destes serviços é um fator importante para 

a eficiência do funcionamento e do bom nome da Escola. O uso acei-

tável terá de ser, acima de tudo, ético e responsável, refletindo a ho-

nestidade estudantil e demonstrando o respeito pela propriedade in-

telectual, pelos direitos individuais à privacidade, pelos mecanismos 

de segurança dos sistemas e pela garantia da disponibilidade dos 

serviços eletrónicos. Uma correta utilização contribui, também, para 

reduzir os riscos de segurança que podem ter um impacto elevado no 

funcionamento dos mesmos.

A presente política é aplicável a todos os seus docentes, funcioná-

rios, formandos, encarregados de educação, colaboradores, parceiros 

e convidados.

Todos os intervenientes educativos devem estar conscientes da sua 

responsabilidade quando utilizam os sistemas informáticos da escola, 

uso esse que deve assumir-se legal, ético e profissional. Todos devem 

adotar, dentro do possível, as medidas necessárias para proteger os 

sistemas de dados e de informação contra acessos não autorizados, 

danos, perdas, abusos e roubo.

O contributo de todos constitui um esforço fundamental à existência 

de serviços de rede e eletrónicos de qualidade elevada.
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O 
objetivo deste documento é definir a utilização responsável dos 

serviços, recursos eletrónicos e infraestrutura de comunicações 

da Escola Beira Aguieira.

Objetivo

O
s Sistemas de Informação e as TIC incluem as redes, os dados e 

o seu armazenamento, as tecnologias de comunicação digital 

online e offline e os dispositivos de acesso. Exemplos: telemó-

veis, os PDA, as câmaras digitais, o correio eletrónico e os sites de 

redes sociais. 

Os Sistemas de Informação da escola devem ser utilizados de forma 

adequada, sendo que, ao abrigo da lei portuguesa e das diretivas euro-

peias os seguintes atos constituem uma infração punível por lei: obter 

acesso não autorizado a material informático, obter acesso não auto-

rizado a material informático com o intuito de cometer ou facilitar ou-

tros atos ilícitos ou de alterar material informático sem autorização. 

Os equipamentos e programas informáticos disponibilizados pela es-

cola só podem ser utilizados para fins relacionados com a escola e 

para uso educacional. 

Deve ser impedido o acesso não autorizado a sistemas ou dados pes-

soais, não deixando qualquer sistema de informação com dados sen-

síveis sem vigilância sem antes fazer logout ou bloquear o login, con-

forme apropriado. 

Deve-se respeitar o sistema de segurança e não se divulgar qualquer 

palavra-passe ou informação de segurança. Não se deve tentar insta-

lar qualquer software adquirido ou descarregado, sem permissão do 

responsável pelo sistema ou da direção da escola. 
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Não se deve guardar documentos profissionais que contenham infor-

mações pessoais ou sensíveis relacionados com a escola em todos os 

dispositivos pessoais (como computadores portáteis, tablets, telemó-

veis), salvo se estiverem protegidos por palavra- passe ou encriptados. 

Deve-se recorrer à plataforma da escola para transferir documentos e 

ficheiro num ambiente protegido por uma palavra-passe. 

Deve-se respeitar os direitos de autor e propriedade intelectual. Não 

se deve criar, transmitir, apresentar, publicar ou encaminhar qualquer 

material suscetível de assediar, ofender, causar incómodo ou ansieda-

de desnecessários a qualquer pessoa, ou que possa trazer descrédito 

para a Escola. 

Deve-se reportar qualquer incidente preocupante relativo à seguran-

ça na Internet à direção da escola assim que possível. Qualquer aces-

so acidental, receção de materiais inadequados, violações de filtros 

ou sítios Web inadequados deverá ser reportado ao responsável de 

segurança digital ou à direção da escola. 

Se houver dúvidas ou perguntas relacionadas com práticas seguras e 

profissionais na Internet, dever-se-á procurar ou solicitar esclareci-

mento pessoalmente ou através de sítios adequados, como por exem-

plo: http://www.internetsegura.pt e http://seguranet.pt.

Estas políticas aplicam-se igualmente na utilização de equipamento 

pessoal na rede da escola.



• Alunos;

• Trabalhadores docentes;

• Trabalhadores não docentes;

• Outras pessoas com vínculo temporário com a EBA.

Os utilizadores que usufruem dos serviços, recursos eletrónicos e in-

fraestrutura de comunicações da EBA podem consultar a PUA no en-

dereço http://www.eba.pt.

1. Geral

1.1. A informação disponibilizada pelos serviços eletrónicos, da qual a 

EBA é proprietária ou depositária legal, deve ser utilizada/processada 

de acordo com a legislação em vigor dos direitos de autor, da proteção 

de dados ou outra legalmente aplicável.

1.2. O acesso à informação disponibilizada pelos serviços eletrónicos 

deve ser realizado em concordância com as permissões atribuídas 

pela EBA ao membro da comunidade.

1.3. É da responsabilidade de cada indivíduo reportar o desapareci-

mento, falta de segurança ou roubo da informação acessível.

1.4. A informação retirada dos serviços eletrónicos existentes pelo 

membro da comunidade no âmbito da sua atividade, para equipamen-

tos eletrónicos da sua responsabilidade, deve ser protegida e utilizada 

de acordo com o ponto 1.1. Quando terminar a sua utilização a informa-

ção copiada deverá ser eliminada do equipamento eletrónico.

Destinatários
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1.5. A utilização de serviços de rede e eletrónicos para fins publicitá-

rios só é possível para divulgação de atividades próprias da EBA.

1.6. Não é permitida a utilização da infraestrutura de comunicações 

da EBA para fins comerciais ou, de uma maneira geral, para fins não 

compatíveis com a atividade da EBA.

1.7. Não é permitida a instalação de novas infraestruturas de comuni-

cações com e sem fios na EBA, sem consentimento prévio da Reitoria.

1.8. Os serviços de rede e eletrónicos disponibilizados através da in-

fraestrutura de comunicações da EBA não poderão ser disponibilizados 

a terceiros – a título de venda, aluguer ou cedência – pelos Serviços, Uni-

dades Orgânicas ou utilizadores individuais que a ela estejam ligados.

1.9. Em certos casos, e sempre mediante autorização prévia da Dire-

ção, o acesso poderá ser facultado a terceiros, nomeadamente e ape-

nas quando se trate de instituições do sistema de ensino, ciência, tec-

nologia e cultura, com as quais a EBA tenha protocolo de colaboração.

1.10. A utilização dos serviços de rede e eletrónicos para fins pessoais, 

só é permitida se tal não conduzir a uma degradação ou inoperacio-

nalidade de meios e serviços, e se tal não representar quaisquer cus-

tos adicionais. Em qualquer caso, a utilização para fins pessoais tem 

sempre menor prioridade que a utilização institucional, reservando-se 

a EBA o direito de a interromper.

2. Segurança

2.1. Os equipamentos ligados à infraestrutura de comunicação da EBA, 

e que são utilizados para acesso aos serviços de rede e eletrónicos, 

devem estar protegidos contra-ataques informáticos (exemplo: anti-

vírus, firewall).

2.2. O utilizador de um equipamento informático ligado à infraestru-

tura de comunicação da EBA, deve garantir que o mesmo não é aban-

donado temporariamente sem estar bloqueado com uma password.

2.3. O utilizador deve assegurar que no momento de introdução da sua 

password, para autenticação nos serviços de rede e eletrónicos, se 

encontra resguardado para que terceiros não a possam ficar a conhecer.



2.4. Quando terminar a interação com os serviços de rede e eletróni-

cos deve sempre ser efetuada a operação de logout, disponível na 

aplicação, e de seguida encerrar a mesma (exemplo: browsers para 

acesso a portais).

2.5. Deve ser evitado, sempre que possível, o acesso aos serviços de 

rede e eletrónicos da EBA a partir de equipamentos de utilização pú-

blica cuja confiança não possa ser facilmente comprovável (devido à 

utilização de software malicioso estilo keylogger ou outro semelhante).

3. Restrições

3.1 Não é permitido retirar para o exterior, por qualquer meio eletróni-

co, informação propriedade da EBA sem autorização prévia da Dire-

ção, sob pena de procedimento disciplinar e/ou criminal.

3.2. Aquando da utilização dos serviços de rede e eletrónicos da EBA 

não é permitido:

• Qualquer utilização que seja ilegal de acordo com a legislação por-

tuguesa;

• Qualquer utilização que impacte no bom nome da EBA no exterior;

• Pesquisa não autorizada de vulnerabilidades em equipamentos in-

formáticos, o que inclui, mas não se restringe, a scans automáticos;

• Tentativa ou acesso não autorizado a sistemas internos ou exter-

nos à EBA;

• Distribuir, deliberadamente ou por inação, programas que afetem 

negativamente a atividade de outros utilizadores, quer da EBA quer 

de redes externas (Vírus, Spyware, etc);

• Falsificação de endereços de hardware de comunicações.

3.3. Qualquer acesso não autorizado aos serviços de rede e eletróni-

cos disponibilizados pela EBA é considerado como uso indevido e, 

como tal, passível de procedimento disciplinar e/ou criminal.

3.4. Qualquer acesso não autorizado a informação pessoal, reservada 

ou confidencial, é considerado como uso indevido e, como tal, passível 

de procedimento disciplinar e/ou criminal.

3.5. Não é permitida a disponibilização de conteúdos cuja propriedade 

é protegida por direitos de autor.



3.6. Não é permitida qualquer utilização de serviços de rede e eletróni-

cos da EBA que viole as normas estabelecidas no presente documen-

to ou as disposições legais em vigor, com especial ênfase nas disposi-

ções consignadas na lei da criminalidade informática (Lei n.º 109/2009, 

de 15 de setembro).

4. A EBA assegura o direito de:

4.1 Auditar os serviços de rede e eletrónicos para validar as políticas 

de utilização definidas.

4.2. Realizar ações de monitorização/auditoria dos serviços de rede e 

eletrónicos, para efeitos de segurança e manutenção de serviços, por 

pessoal autorizado e sem colocar em causa a confidencialidade da 

informação.

4.3. Analisar eventuais denúncias sobre o incumprimento do previsto 

neste documento. No caso destas terem proveniência, as entidades 

envolvidas serão notificadas devendo, de imediato, regularizar a sua 

situação. Em casos extremos, e com o fim de evitar danos maiores, 

a EBA poderá bloquear caixas de correio, acesso a serviços de rede e 

eletrónicos ou desligar temporariamente da infraestrutura de comuni-

cações, o equipamento eletrónico de uma pessoa singular ou coletiva. 

5. Responsabilidade

A EBA não assume qualquer responsabilidade legal pelo uso dos ser-

viços, recursos eletrónicos disponibilizados e da sua infraestrutura de 

comunicações quando este envolva qualquer atuação contrária à lei 

ou às presentes normas, recaindo tal responsabilidade sobre os utili-

zadores.
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