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1. Introdução 

As novas tecnologias digitais são, atualmente, um recurso importante para apoiar o ensino e o 

processo de aprendizagem das nossas crianças. No entanto, a sua utilização excessiva e abusiva no 

quotidiano pode ter consequências negativas no seu desempenho escolar e bem-estar físico e mental. 

Consequentemente, as escolas têm o papel de dotar as crianças das competências necessárias para a 

utilização racional e segura dos dispositivos digitais. 

As TIC cobrem uma vasta gama de recursos. É importante reconhecer a constante e rápida evolução 

que se verifica nesta área e na sociedade como um todo. Atualmente, dentro e fora da sala de aula, os 

utentes e colaboradores da Edifacoop têm acesso, ainda que sujeito a controlo, a recursos, aplicações e 

softwares, tais como: 

• Acesso a internet fixa e móvel; 

• Computadores fixos e portáteis; 

• Tablets; 

• Recursos educativos para código e programação (BeeBot); 

• Vídeo e Multimédia; 

• Websites, jogos, softwares de trabalho. 

Embora estimulante e benéfica para o processo de aprendizagem, a utilização de tecnologias digitais 

pressupõe riscos de várias naturezas, sobre os quais os utilizadores e toda a comunidade educativa 

precisam de ser alertados e consciencializados. Compreendendo a responsabilidade de sensibilizar os 

alunos sobre as questões de segurança digital, a Edifacoop compromete-se a ensinar-lhes os 

comportamentos mais adequados e a desenvolver a sua capacidade de pensamento crítico.  

Este regulamento abrange a utilização de dispositivos digitais e das redes de Internet fixa e móvel, 

pertencentes à Edifacoop, pelos seus utentes, colaboradores, comunidade escolar e visitantes. Tem como 

objetivo principal proteger os interesses e a segurança de qualquer utilizador da comunidade escolar. 

 

2. Papéis e Responsabilidades 

O Coordenador de Segurança Digital na instituição é Ana Alves, técnica de biblioteca e responsável 

pelos recursos educativos digitais. As suas competências neste cargo são: 

- Implementar e supervisionar a execução e monitorização do Regulamento de Segurança Digital da 

Edifacoop; 

- Informar a Administração de quaisquer desenvolvimentos tecnológicos pertinentes, possíveis 

ameaças ou incidentes que ocorram dentro da instituição, mensalmente ou quando se justificar; 

- Organizar eventos e ações de formação junto dos utentes e comunidade escolar acerca das 

temáticas de segurança digital em contexto escolar e não-escolar; 
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- Organizar ações de esclarecimento e formação para os docentes e restantes colaboradores sobre 

educação para a segurança digital. 

A Administração é responsável por assegurar e comprovar que as políticas de segurança digital estão 

a ser cumpridas, assim como avaliar a informação fornecida pelo Coordenador de Segurança Digital e 

atuar em conformidade. 

Os colaboradores da instituição têm a responsabilidade de cumprir com as regras e práticas de 

utilização e segurança digital aquando do desempenho das suas funções. Qualquer situação anómala ou 

suspeita de não cumprimento destas práticas deverá ser reportada ao Coordenador de Segurança Digital. 

Os visitantes estão sujeitos ao cumprimento do Regulamento de Segurança Digital da Edifacoop. 

 

3. Gestão de sistemas de informação  

3.1 Manutenção de segurança dos sistemas de informação 

A segurança dos sistemas informáticos da instituição e dos utilizadores deve ser revista 

anualmente. 

A proteção antivírus deve ser atualizada mensalmente ou sempre que for solicitado. 

Os dados dos computadores fixos estão sujeitos a cópias de segurança diárias ou semanais, 

consoante a sua especificidade.  

Os dados pessoais enviados através da Internet ou transferidos para fora da escola estão 

protegidos pelos sistemas de segurança dos programas utilizados, tendo em conta o Regulamento Geral 

de Proteção de Dados da instituição. 

 Os dispositivos amovíveis devem ser utilizados de acordo com as autorizações específicas de 

cada serviço, estando os sistemas preparados para uma análise automática com antivírus. Os mesmos 

não podem ser utilizados nos dispositivos portáteis da Biblioteca Escolar/Espaço Multimédia (consultar 

respetivo regulamento). 

A instalação de software para fins educativos nos computadores de mesa, portáteis ou tablets 

deve ser efetuada pelo Coordenador da Segurança Digital. 

Os utilizadores não devem colocar/deixar ficheiros de uso pessoal nos computadores ou 

dispositivos móveis. Após a utilização, nomeadamente para atividades letivas, todos os ficheiros devem 

ser removidos. O Coordenador de Segurança Digital removerá qualquer ficheiro/software que tenha sido 

guardado nos dispositivos pelos utilizadores, no final de cada mês. 

A utilização de dispositivos digitais da instituição por parte dos alunos deve ser ativamente 

supervisionada por um colaborador. Em momento algum os utentes podem aceder/utilizar estes 

dispositivos sem autorização e presença de um docente/colaborador. 
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Nos dispositivos digitais, os utilizadores devem remover todas as contas pessoais associadas. 

A capacidade e o funcionamento dos sistemas informáticos são analisados pelo Coordenador de 

Segurança Digital, regularmente. 

A utilização da rede de internet fixa e móvel da escola é feita apenas através dos dispositivos 

pertencentes à mesma. Nenhum utente ou colaborador deve ter acesso a nomes de utilizador e palavras-

passe de rede, com a exceção do Coordenador de Segurança Digital, que detém a responsabilidade da 

gestão desta informação. 

A página inicial de navegação de cada computador/dispositivo móvel ao serviço dos utilizadores 

será definida pelo Coordenador de Segurança Digital, de acordo com as necessidades/interesses dos 

mesmos. Os utilizadores (alunos, colaboradores, visitantes) não devem, em circunstância alguma, alterar 

as páginas de navegação pré-definidas, assim como editar/remover os ficheiros, softwares e aplicações 

existentes. 

 

3.2 A gestão do correio eletrónico 

A comunicação com pais/encarregados de educação e com instituições parceiras para tratamento 

de assuntos oficiais da instituição deve ser realizada a partir do endereço eletrónico institucional.  

As mensagens de correio eletrónico enviadas para organizações externas devem obedecer a 

procedimentos de escrita e de protocolo similares aos do envio de ofícios por correio físico. Devem estar 

de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da instituição. 

O reencaminhamento de mensagens em cadeia deve ser evitado e a difusão de informação em 

grupo dever ser cuidadosa, de modo a evitar ser objeto de spam. Para além disso, em emails com vários 

destinatários, deve utilizar-se sempre a opção BCC de maneira a ocultar ao recipiente os endereços 

eletrónicos dos restantes. 

 

3.3 Gestão dos conteúdos publicados 

As informações de contacto na página Web da instituição devem ser a morada, os números de 

telefone e o email.  

Não deve ser publicada qualquer informação pessoal de alunos e colaboradores.   

O Diretor Pedagógico é o responsável editorial geral pelos conteúdos digitais publicados pela 

instituição na Internet e deve assegurar que os conteúdos publicados são corretos e adequados.  

As avaliações dos alunos e outras informações pertinentes devem ser transmitidas aos pais / 

encarregados de educação num encontro presencial com o docente. As mesmas não serão afixadas, uma 

vez que se tornam suscetíveis a registos fotográficos e disseminação indesejada. 
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Todas as publicações em formato digital da responsabilidade de membros da instituição devem 

respeitar os direitos de propriedade intelectual, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da instituição 

e os direitos de autor.  

   

3.4 Publicação de fotografias, de gravações de voz e de trabalhos de alunos  

A publicação de imagens ou de gravações vídeo não devem incluir o rosto dos alunos, de acordo 

com a legislação aplicável.  

A publicação em linha, em rede aberta ou circuito fechado, de imagens dos alunos ou de 

gravações contendo a sua voz só são admissíveis se não houver uma relação direta entre a imagem e o 

som e o nome dos alunos, reduzindo, assim, significativamente, a possibilidade de identificação dos 

alunos.  

A captação de imagens dos alunos deve, preferencialmente, ser executada de longe ou de 

ângulos que reduzam significativamente a possibilidade de identificação.  

Os professores não podem recolher imagens ou voz dos alunos com os seus dispositivos pessoais 

e não podem publicar imagens ou outros registos dos alunos nas suas redes sociais pessoais.  

 

3.5 Gestão de comunidades sociais virtuais, redes sociais e publicações pessoais 

  Através de atividades dinamizadas pelos colaboradores e pelo Coordenador de Segurança Digital, 

os alunos serão ensinados a usar a Internet, de modo a protegerem a sua identidade e privacidade, a 

evitarem a divulgação de dados pessoais, a negarem o acesso a desconhecidos e a bloquearem 

comunicações não desejadas. A sua capacidade crítica será desenvolvida e os hábitos de utilização 

excessiva e insegura de tecnologia serão combatidos.  

Através da página Web da instituição, são disponibilizados aos pais/encarregados de educação 

materiais relacionados com a utilização racional e segura da internet e das redes sociais. Ações de 

sensibilização para o uso seguro da Internet serão organizadas para toda a comunidade educativa. 

A gestão dos sítios e redes sociais da instituição (website, página de Facebook, plataforma 

eTwinning, youtube) será feita pelo Coordenador de Segurança Digital, que terá a responsabilidade de 

administrar as informações de acesso e o funcionamento técnico das mesmas. Todas as publicações 

serão revistas pelo Diretor Pedagógico antes da sua publicação.  

 

4. Resolução de incidentes relativos à Segurança Digital 

 Todos os elementos da instituição têm o dever de informar o Coordenador da Segurança Digital se 

tiverem conhecimento de situações preocupantes, do ponto de vista da segurança digital (tais como 

violações do regulamento, cyberbullying, conteúdos ilícitos, utilização inadequada de equipamento, etc). 
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 O Coordenador da Segurança Digital registará todos os incidentes por escrito, e informará a 

Administração de imediato, que irá avaliar a situação e tomar as medidas adequadas. Um relatório será 

escrito para cada incidente. 

 Alterações decorrentes da aplicação de medidas no âmbito da Segurança Digital devem ser 

comunicadas a toda a comunidade educativa, ainda que com a devida proteção de confidencialidade das 

pessoas envolvidas. 

 Sempre que houver razões para crer ou recear que ocorreu ou está a ocorrer alguma atividade 

ilegal, a instituição contactará as entidades competentes. 

 

4.1 Gestão dos casos de cyberbullying 

 O cyberbullying não será tolerado e todos os incidentes detetados serão comunicados à 

Administração, ao Coordenador da Segurança Digital e às autoridades competentes, quando necessário. 

 Todos os incidentes de cyberbullying comunicados serão registados por escrito e investigados 

pelo Coordenador de Segurança Digital e Administração. 

 Os alunos terão sessões de sensibilização periódicas (anuais ou trimestrais) de forma a 

consciencializar e prevenir situações desta natureza.  

 As sanções para os envolvidos em cyberbullying podem incluir eliminação de todo o material considerado 

inapropriado pelo(a) autor(a) dos atos ou, caso não seja capaz de o fazer, eliminação realizada pelo fornecedor do 

serviço para que apague os conteúdos em questão. Os pais / encarregados de educação serão informados da 

situação e sanção aplicada. A Polícia será contactada, caso se suspeite de ação ilícita. 

 

5. Gestão de telemóveis e equipamentos pessoais 

 A utilização de telemóveis pessoais dentro do espaço da instituição não está autorizada. Os 

mesmos não devem interferir com o normal funcionamento do espaço; para isso, os dispositivos devem 

estar desligados ou sem som, e com o Bluetooth desligado. 

 Os utentes/colaboradores não devem utilizar os telemóveis pessoais para captar/transferir 

ficheiros multimédia. 

 Os utentes/colaboradores são responsáveis por qualquer tipo de dispositivos eletrónicos que 

tragam para a instituição.  

 A Administração/Coordenador de Segurança Digital/Titular de Sala pode confiscar um telemóvel 

ou equipamento digital, quando o utilizador não cumprir as práticas de segurança recomendadas 

neste regulamento. Caso se suspeite que o equipamento pessoal contém materiais que podem 

constituir prova de uma ação ilícita, o telemóvel será entregue à Polícia para averiguações. No 
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caso de apreensão, os telemóveis e outros equipamentos pessoais serão entregues aos pais / 

encarregados de educação. 

 Se um colaborador precisar de efetuar/receber um contacto telefónico, o mesmo será feito através 

do telefone central da instituição. Um colaborador não deverá tratar de assuntos referentes aos 

utentes/instituição através de dispositivos pessoais (telemóvel, redes sociais). 

 A comunicação interna será feita presencialmente, por escrito (circulares), via email ou 

telefonicamente, recorrendo aos dispositivos móveis da instituição, cuja utilização está regulamentada. 

 

6. Conhecimento das políticas 

 O Regulamento de Segurança Digital está disponível, para conhecimento e consulta, no website 

da instituição (http://edifacoop.pt/). 

 

 

7. Atualizações 

 O presente regulamento está sujeito a alterações que advenham do desenvolvimento tecnológico, 

nomeadamente no que diz respeito a atualizações nas práticas de segurança digital. 

 

8. Omissões 

Perante qualquer caso omisso neste regulamento, aplica-se o estabelecido no Regulamento de 

Proteção de Dados da instituição, Regulamento da Biblioteca Escolar / Espaço Multimédia e Lei n.º 

46/2018 de 13 de agosto, referente ao Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço. 

 

 

 

 

Edifacoop e Sequeira, 30 de agosto de 2019 

 

 

O diretor pedagógico 

 

 

http://edifacoop.pt/

