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Segurança no uso das plataformas digitais  
& 

Proteção de Dados 
 

 RECOMENDAÇÕES no uso de plataformas 
que permitem a comunicação VÍDEO e ÁUDIO 

 
1. Não partilhar informação com a sua localização ou dados pessoais (morada,           

contactos, fotos, etc). Estranhos podem facilmente descobrir a sua morada          

ou o local onde se encontra, bem como utilizar os seus dados pessoais de              

forma maliciosa; 

 
2. Ligue a webcam e o microfone no uso das plataformas apenas quando for             

estritamente necessário. No MEET usado pelo Agrupamento, não é possível          

gravar as sessões. No entanto, lembre-se de que a webcam e o microfone             

podem ser acedidos remotamente. Desligue-os após a sua utilização! Para o           

fazer, aceda às configurações de privacidade do seu computador. 

 

3. No MEET é possível saber quem está online. Isso pode ajudar a monitorizar             

os convidados que vão chegando, selecionando os que podem ou não           

participar, e permitir apresentar as regras da reunião. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Neste momento o uso da plataforma Google METT está protegida pelo           

agrupamento em termos de gravações de reuniões, o que não permite a            

gravação de som e imagem. No entanto, devem ter em conta quem está             

próximo do computador ou outro. Estas pessoas terceiras poderão gravar          

vídeo e áudio da reunião, o que sem o consentimento de todos os presentes              

a mesma incorre num crime punível por lei. 

 
5. É importante manter outros cuidados de ciber-higiene que podem ser          

relevantes para a segurança no uso destas plataformas: use palavras-passe          

fortes, altere-as corn frequência e tenha uma por cada plataforma; faça           

backups regulares; não abra emails ou clique em anexos e links           

desconhecidos; evite trabalhar ern Wi-Fi públicos; e siga as regras para uma            

boa palavra-passe no seu Wi-Fi doméstico. 

 
 
Conclusão: 
 
Em suma, recomenda-se que toda a comunidade escolar siga as boas-práticas           

respeitantes à proteção de dados, designadamente abstendo-se de tratar dados          

pessoais que não sejam essenciais para a finalidade pedagógica e adotando           

comportamentos responsáveis quando disponham de acesso a dados pessoais de          

alunos, professores e outros titulares dos dados que possam incidentalmente ser           

visados por eles. 
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