
 
Política de Utilização Aceitável das TIC (pessoal não docente e visitantes) 

 

É importante que todos os membros da escola adotem, dentro do possível, todas as medidas necessárias 

para proteger os sistemas de dados e de informação contra acesso não autorizado, danos, perdas, 

abusos e roubo. Ao ler esta Política de Utilização Aceitável (PUA) declaro que: 

 

➢ Compreendo que os 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. 

Como exemplos temos os telemóveis, os Tablets, as câmaras digitais, o correio eletrónico (email) e os 

sites de redes sociais.  

➢ Os sistemas de informação da escola devem ser utilizados de forma adequada. Tenho conhecimento de 

que, ao abrigo da lei portuguesa e das diretivas europeias os seguintes atos constituem uma infração 

punível por lei: obter acesso não autorizado a material informático com o intuito de cometer ou facilitar 

outros atos ilícitos ou de alterar material informático sem autorização.  

➢ Aceito que apenas posso aceder à rede sem fios da escola e nos meus momentos de pausa conforme 

definido na Política de Segurança Digital da Escola.  

➢ Comprometo-me a respeitar o sistema de segurança e a não divulgar qualquer palavra-passe ou 

informação de segurança. 

➢  Comprometo-me a não tentar instalar qualquer software adquirido ou descarregado, sem permissão 

do responsável pelo sistema ou da direção da escola.  

➢ Comprometo-me a assegurar que os dados pessoais de alunos, professores, colegas ou 

pais/encarregados de educação são tratados de acordo com a legislação nacional, no que diz respeito à 

proteção de dados pessoais. 

➢ Comprometo-me a não guardar documentos profissionais que contenham informações pessoais ou 

sensíveis relacionadas com a escola em dispositivos pessoais (como computadores portáteis, tablets, 

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

➢ Comprometo-me a respeitar os direitos de autor e propriedade intelectual.  

➢ Comprometo-me a reportar qualquer incidente preocupante relativo à segurança na Internet ao 

responsável de segurança digital ou ao órgão de gestão, assim que possível.  

➢ A minha utilização das TIC não interferirá com os meus deveres profissionais e estará em consonância 

com as Políticas de Utilização Aceitável, com a Política de Segurança Digital da escola e com a lei.  

➢ Comprometo-me a não criar, transmitir, apresentar, publicar ou encaminhar qualquer material 

suscetível de assediar e ofender colegas, alunos, encarregados de educação, professores, ou que possa 

trazer descrédito para a escola.  

➢ Estas políticas aplicam-se igualmente na utilização de equipamento pessoal na rede da escola. 

➢ Se tiver dúvidas ou questões relacionadas com práticas seguras e profissionais na Internet, 

responsabilizo-me por procurar ou solicitar esclarecimento. 

➢ Comprometo-me a cumprir com rigor o disposto na Política de Segurança Digital da escola 

 

Aprovado em conselho pedagógico de dia 23 de novembro de dois mil e vinte e dois. 

O Diretor  

_____________________________________________________ 

(Ângelo Miguel Pereira Dias) 
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