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Política de Privacidade 
 
A presente página refere-se de forma genérica à politica de privacidade do sítio do 
Agrupamento de escolas Cardoso Lopes (AECL) no endereço: https://www.cardosolopes.net/. 
 
A Política de Privacidade do sítio Web do AECL que regula o  tratamento dos dados 
pessoais recolhidos no endereço: https://www.cardosolopes.net/ , é aplicável aos 
utilizadores, registados ou não, e pode ser objeto de atualizações.  
 
Tratamento de dados pessoais dos utilizadores 
  
Os dados pessoais dos utilizadores são recolhidos por exemplo no caso de envio de 
mensagens de correio eletrónico em caso de contacto por parte dos utilizadores, com os 
responsáveis pelo sítio do AECL, sendo apenas recolhido a informação do endereço de 
correio eletrónico e eventuais dados pessoais, constantes da mensagem destinada ao 
AECL.  
Adicionalmente e caso utilize os serviços de agendamento de refeições (SIGA) tendo 
como destinatários os alunos do AECL, o mesmo é realizado através de um sistema de 
informação externo à AECL, cuja empresa (à presente data Edubox), inclui  informação 
e detalhes sobre as medidas específicas e genéricas que podem ser consultados na 
respetiva plataforma (ver opção RGPD em 
https://assets.edubox.pt/siga/documents/EDUBOX_RGPD.pdf).  
 
O  tratamento de dados pessoais através de entidades externas para efeitos da prestação 
de serviço nos refeitórios é encaminhado através do sítio do AECL, no entanto este, não 
regista qualquer informação sobre as credenciais de acesso utilizadas na plataforma 
SIGA. 
No caso do sistema SIGE, o AECL atua como responsável pelo tratamento de dados 
pessoais, dado se encontrar internamente nas suas instalações. 
No caso de utilizadores externos à AECL, que utilizem o acesso anónimo ao sítio, sem a 
respetiva introdução de credenciais (nome de utilizador/email e  palavra passe) apenas 
poderão ser registados cookies, ou o endereço IP de forma anónima e para efeitos 
estatísticos de uso do sítio do AECL. 
 
Ao utilizar o sítio da AECL, o utilizador está a aceitar a Política de Privacidade e a 
autorizar a recolha, o uso e o tratamento dos mesmos de acordo com as regras aqui 
definidas, nos instrumentos de recolha aplicáveis. Poderão também vir a ser utilizadas 
id sessions temporárias (i.e., históricos da sua sessão) para guardar informação sobre as 
atividades realizadas pelos utilizadores durante o seu processo de acesso aos conteúdos. 
A AECL não partilha os dados pessoais dos utilizadores que utilizem o sítio da AECL, 
com entidades externas, a menos que seja obrigado por lei ou decisão judicial.  
A AECL envida esforços para proteger as informações disponibilizadas pelos 
utilizadores e para assegurar que os dados pessoais, tais como eventuais endereços 
IP,  serão recolhidos e mantidos em condições de segurança e de forma confidencial. 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O AECL disponibiliza ainda no seu sítio através da publicação no seu conteúdo, 
nomeadamente através de imagens captadas em eventos e publicados no seu sítio, por 
exemplo nas “Notícias e Atividades”, fotografias em que pode existir a presença de 
alunos. Nesse caso, as eventuais imagens de alunos são por norma, obtidas de forma a 
que os alunos não sejam identificáveis, ou utilizadas técnicas de mascaramento de 
imagem. No entanto, caso seja encarregado de educação ou mesmo aluno, em que se 
verifique que existe uma imagem pessoal publicada no sítio do AECL e que o respetivo 
Encarregado de Educação ou o aluno, considere que seja necessário a sua não 
identificação, deverá contactar com o AECL através do endereço 
direcao@cardodolopes.net. Poderão existir ainda exceções, caso exista consentimento 
de encarregados de educação e/ou alunos se aplicável, no entanto essas situações serão 
analisadas casuisticamente, se devidamente fundamentadas de acordo com as 
orientações da Comissão nacional de proteção de dados (CNPD), através da 
DELIBERAÇÃO N.º 1495/2016 de “Disponibilização de dados pessoais de alunos no 
sítio da Internet dos estabelecimentos de educação e ensino”. No caso dos alunos 
discordarem, mesmo se menores, da sua imagem em alguma das publicações no sítio do 
AECL, estes deverão dar conhecimento à escola de forma a ser avaliada a situação e 
eventual correção. 
 
Tempo de conservação dos dados 
 
O tempo de conservação dos dados é o mínimo indispensável, dependendo da utilização 
do sítio da AECL e do tipo de utilizador, interno ou externo à organização do AECL. 
No caso de ser um utilizador interno da AECL, as suas credenciais e acesso serão 
esquecidos após a finalização do exercício de funções na instituição, sendo desativado 
até um mês após a sua saída efetiva. No caso de ser um utilizador externo à AECL, a 
única informação recolhida é o endereço IP, que será apagado assim que deixar de 
existir interesse de análise estatística  de uso do sítio. 
 
Segurança de dados  
 
Todos os dados são mantidos num ambiente tecnológico seguro, no(s) servidores da 
AECL localizados em Portugal, assim como de alojamento de uma entidade 
subcontratante (domínios.pt) . O acesso aos dados pessoais é restrito aos colaboradores 
da AECL, responsáveis pela sua gestão e manutenção existindo medidas de segurança 
associadas para acesso aos conteúdos da plataforma. O sítio poderá ainda ser acedido 
pontualmente e a pedido da AECL, pela empresa com a designação comercial,  
Dominios.pt, com instalações no Parque Multiusos, Areal Gordo Lt. 3A, 8005-409 
Faro, contacto : https://dominios.pt, Telefone: +351 210 081 081,(Chamada para a rede 
fixa nacional). 

Existe ainda limitação de acesso a informação pessoal, a pessoas previamente 
autorizadas pela AECL e são realizados backups do conteúdo da plataforma. 
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O AECL tem um Encarregado de proteção de dados, nos termos da lei e do regulamento 
Geral de Proteção de dados (RGPD). 
 
Contactos 
Encarregado de Proteção de Dados do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 
DSRLVT: João Carlos Mourato 
rgpd.dsrlvt@dgeste.mec.pt 
Telefone:218 433 900 (chamada para a rede fixa nacional) 
Morada: Praça de Alvalade 12, 1749-070 Lisboa 
 
Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utilizadores do AECL o direito de 
acesso, retificação e atualização dos seus dados pessoais, através do endereço: 
direcao@cardosolopes.pt. 
Pode ainda contactar por escrito o encarregado de proteção de dados do Ministério da 
Educação para o endereço:  rgpd.dsrlvt@dgeste.mec.pt  de forma a obter os 
esclarecimentos que julgue necessários. 
 
Em caso de reclamação e nos termos do previsto no RGPD, poderá contactar com a 
Comissão Nacional de Proteção de dados (CNPD), através dos contactos existentes no 
seu sítio https://www.cnpd.pt/  que à presente data é via correio eletrónico através do 
endereço geral@cnpd.pt e telefonicamente através do número +351 213928 400. 
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Cookies 
  

1. O que é um cookie? 
 
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um sítio Web coloca no seu 
computador, telefone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet, 
contendo informação sobre a sua navegação nesse sítio. Os cookies são 
utilizados para facilitar a navegação e torná-la mais simples e não danificam o 
seu computador ou dispositivo móvel.  
 

2. Para que se utilizam os cookies no sítio do Agrupamento de escolas Cardoso 
Lopes (AECL)? 
 
A informação recolhida pelos cookies tem como única finalidade melhorar o 
sítio da AECL, mediante estimativas sobre números e padrões de utilização e a 
adaptação da Plataforma aos interesses dos utilizadores. 
 

3. O sítio do AECL utiliza cookies para outras finalidades? 
 
Não. Os cookies utilizados não armazenam informação pessoal, nem informação 
considerada sensível. Também não utilizamos os cookies para encaminhar 
publicidade aos utilizadores, em função da sua navegação, nem para outros fins 
publicitários próprios ou de terceiros.   
 

4. Como  utiliza a informação armazenada nos cookies? 
 
A informação armazenada nos cookies do sítio do AECL é utilizada 
exclusivamente, com fins exclusivamente estatísticos.  
 

   5. É possível desativar a utilização de cookies? 
 

Sim, os cookies podem ser desativados no seu navegador de internet (browser). 
No entanto, ao desativar os cookies poderá deixar de utilizar algumas das 
funcionalidades do sítio, ou causar inconsistências na navegação . Se pretende 
bloquear ou apagar os cookies, pode fazê-lo modificando a configuração do seu 
navegador de internet. Embora a parametrização de cada um dos navegadores de 
internet seja diferente, é comum que se configure no menu de "Preferências" ou 
"Ferramentas". Para mais detalhes sobre a configuração dos cookies, consulte o 
menu "Ajuda" do seu navegador (browser). Por padrão, a maioria dos 
navegadores aceita os cookies automaticamente, mas em geral, é possível 
recusar os cookies ou aceitar seletivamente determinados cookies ajustando as 
preferências no navegador. 
Se desativar os cookies, podem eventualmente alguns dos conteúdos do sítio não 
serem disponibilizados e algumas páginas da Web poderão não ser exibidas 
corretamente. 
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Para encontrar informações sobre navegadores a titulo de exemplo e sobre como 
ajustar as preferências de cookies, visite (dependendo do navegador) um dos 
seguintes sites externos ao AECL: 

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/eliminar-e-gerir-
cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-
no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/cookies-informacao-que-
websites-guardam-no-seu-computador 

Safari: https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 
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Termos de utilização 
 
Estes Termos de Utilização contêm informação importante para poder utilizar o sítio do 
Agrupamento de escolas Cardoso Lopes (AECL). Leia com atenção este documento e, 
se tiver dúvidas, contacte-nos para o seguinte e-mail: direcao@cardosolopes.net. 
  
1 - O que é o sítio do AECL? 
 
O sítio do AECL, é uma plataforma do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes e que 
pretende promover e disponibilizar informação de vária ordem, com particular destaque 
para a informação relativa às atividades desenvolvidas pelo Agrupamento, acesso aos 
documentos estruturantes do AECL, assim como acesso rápido a plataformas externas 
de gestão de refeições e publicação de notícias, das atividades e projetos desenvolvidos, 
ou documentos relevantes para a atividade escolar, assim como procedimentos 
administrativos,  relacionados com a  educação e formação. 
O sítio do AECL,  poderá no futuro vir a disponibilizar outras funcionalidades e 
características, tendo em vista a prossecução do objetivo acima referido, podendo o 
AECL, vir a alterar a apresentação, estrutura, desenho e configuração do seu sítio, assim 
como o seu endereço ou alojamento. 
 
 
2 - Que tipo de informação é que está disponível no sítio do AECL? 
 
O sítio do AECL tem por objetivo disponibilizar todo o tipo de informação que tenha 
relevância e utilidade para os seus destinatários, no que diz respeito às atividades 
educativas e formativas do agrupamento, assim como informação de divulgação, 
considerada relevante. Através do sítio do AECL, pode aceder utilizando o endereço 
https://cardosolopes.net/, de forma anónima aos conteúdos disponibilizados, podendo 
consultar os respetivos conteúdos e/ou informações. 
 
3 - Que regras é que tenho de cumprir para utilizar o Sítio do AECL? 
 
A navegação no sítio do AECL, está sujeita a um conjunto de regras. Estas regras têm 
em vista garantir o bom funcionamento do mesmo e evitar perturbações que possam 
colocar em causa o acesso ao mesmo, por parte dos utilizadores, ou que possam causar 
danos ao AECL, aos utilizadores ou a qualquer terceiro.   
A navegação na Plataforma não está sujeita a registo. No entanto ao navegar na 
Plataforma, tenha em atenção as seguintes regras: 
  
Não deve tentar introduzir no sítio, vírus ou outros ficheiros ou programas, que possam 
danificar, alterar ou apagar os conteúdos disponibilizados, bem como que possam 
interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer computador, sistema 
informático ou equipamento de comunicações. 
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Não utilize o sítio ou os seus conteúdos para disponibilizar ou transmitir qualquer 
conteúdo não solicitado ou não autorizado, nomeadamente para remeter correio 
eletrónico não solicitado de forma massiva e/ou repetitiva a terceiros (SPAM). 
Apesar dos esforços efetuados pelas entidades públicas, nomeadamente do AECL e 
Ministério da Educação (ME), para que a informação e conteúdos seja com a maior 
qualidade e exatidão, não é possível garantir a não existência de incorreções pontuais de 
conteúdo, as quais agradecemos que sejam reportadas.  
Por fim, relembramos que a utilização que faça do sítio do AECL, bem como dos 
conteúdos e informação disponibilizados é efetuada por sua conta e risco, sendo o único 
responsável por qualquer dano causado ao seu sistema e/ou equipamento informático, 
ou por outros danos ou prejuízos, incluindo perda ou danificação de dados, que resultem 
da utilização dos materiais, conteúdos ou informações obtidas, por qualquer forma, 
através do sítio do AECL. 
  
4 - O sítio do AECL é seguro? 
  
O Agrupamento de escolas Cardoso Lopes e os respetivos serviços centrais do 
Ministério da Educação que tutelam as comunicações e segurança da rede informática, 
nas escolas da rede pública, envidam todos os esforços para garantir que o sítio do 
AECL esteja sempre disponível e que quem o queira utilizar, se sinta seguro.  
No entanto, não podemos garantir que funcione de forma ininterrupta, sem atrasos, ou 
que seja isento de erros ou falhas técnicas. Não podemos também garantir, que os 
conteúdos, quando submetidos a ataques específicos ao computador ou canal de 
comunicação não contêm vírus ou outros elementos que possam danificar o seu 
computador ou dados que tenha armazenado no mesmo. 
Para garantir a segurança do sítio do AECL, os serviços envolvidos poderão, a qualquer 
momento e sem necessidade de aviso prévio, tomar as providências necessárias para 
garantir a integridade, segurança, continuidade ou qualidade, incluindo restrições ou 
limitações de acesso. 
 
5- O que é que devo fazer se tomar conhecimento de incumprimento de 
invasão da privacidade, ou de uma falha de segurança no sítio do AECL ? 
 
Se achar que existe uma situação de violação de segurança, incumprimento ou de riscos 
para a segurança do sítio do AECL, ou se souber de alguém que esteja a incumprir estes 
“Termos de Utilização”, deve contactar  a AECL para o seguinte endereço de correio 
eletrónico:direcao@cardosolopes.net 
 
6 - O sítio do AECL pode fechar? 
 
Sim. O AECL ou o ME pode, em qualquer altura e sem aviso prévio: 
suspender, parcial ou totalmente, o acesso a qualquer parte do sítio do AECL, em 
especial nas operações de gestão, nomeadamente de manutenção, reparação, alteração 
ou modernização do mesmo; 
encerrar, parcial ou totalmente, qualquer parte do sítio do AECL. 
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A suspensão ou cessação do sítio do AECL, por qualquer motivo, não lhe dá direito a 
receber uma indemnização ou compensação por parte do AECL ou do ME. 
 
7- Informações finais 
 
Deve ter em atenção que, ao utilizar o sítio do AECL, está a aceitar estes “Termos de 
Utilização” e deve por isso respeitar todas as suas regras. 
O  AECL e o ME podem, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com 
efeitos imediatos, modificar, total ou parcialmente, e proceder à atualização da presente 
versão de “Termos de Utilização, “ politica de privacidade” e de “Cookies”. 
É dever do utilizador, consultar os “Termos de Utilização”, “Politica de privacidade” e 
“Cookies”, em cada acesso que efetue ao sítio do AECL, devendo abster-se de o 
utilizar, no caso de não concordar com alguma das suas regras. 
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