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Reggulamento de Utilizaçã
U
ão das Tecnolog
T
gias de Informaação
do
INSTITU
UTO POLITÉCNICO DA GUARDA
G
A

Preâmbulo
o
O Insttituto Politécn
nico da Guard
da (IPG) recon hece o valor e promove o uso
u das tecnoologias de info
ormação
que sservem, na prrossecução da
a sua missão, as actividad
des de educaçção, investigaação, administtração e
gestão. O acesso às
à redes e aos sistemas infoormáticos parrtilhados que o IPG possui oou opera, imp
põe uma
utiliza
ação aceitávell com responssabilidades e oobrigações.
O uso
o aceitável é sempre ético e legal, refleecte a honesttidade académ
mica e demonnstra o respe
eito pela
proprriedade inteleectual, pela posse
p
dos daddos, pelos meecanismos de
e segurança ddos sistemas e pelos
direito
os individuais à privacidade
e e à não‐intim
midação.
Os recursos inform
máticos são em grande paarte geridos pelo
p
Centro de Informáticaa (CI) do IPG embora
alguns, de natureza
a específica, sejam da respoonsabilidade de
d outros órgã
ãos/serviços.
Para benefício múttuo de todos os membros da comunida
ade escolar e no interesse da operação eficaz e
segurra dos equipamentos e sisttemas de infoormação, o IP
PG fornece oriientações e reegras para o uso dos
seus ssistemas inforrmáticos de to
odos os tipos.
É de eesperar que to
odos os utilizadores se famiiliarizem com estas orientaçções e políticaas e que as sig
gam.

Artigo 1º..
Âm
mbito e apliccação
O preesente regulaamento aplicca‐se a:
•

Equipameentos perten
ncentes ou nnão ao IPG, enquanto inte
egrados lógicca e/ou fisica
amente
no IPG e como tal perrceptíveis doo resto do un
niverso informático.

•

mática do IP
PG, para
Estruturaa lógica e infra‐estrutura física de suporte à activvidade inform
o ensino e investigaçã
ão.

•

dos recurso
Pessoas, enquanto utilizadores
u
os informáticos integraddos temporária ou
o IPG;
permanentemente no
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Artigo 2.ºº
Uten
ntes das Tecnnologias de Informação do IPG
1. Têm direito
o a aceder aos
a recursoss e serviços de
d informátiica do IPG, nno âmbito das
d suas
funções dee trabalho, oss seguintes uutilizadores:
a. Todo
os os elemen
ntos do pess oal (docente
e e não docente) do IPG, seja qual fo
or o tipo
de víínculo labora
al, enquantoo este permanecer;
b. Os alunos, com registo
r
activoo nos Sistem
mas de Inform
mação do Insstituto, seja qual
q for
u grau, prove
eniência ou pperíodo de frequência;
f
o seu
c. Pessoal envolvido em projecctos de invesstigação ou com
c
protocoolos de colaboração,
enqu
uanto possuiir registo vál ido nos servviços do IPG e enquanto ddurar o projecto ou
o pro
otocolo;
d. Os utentes
u
registados nos seerviços inforrmáticos de outras
o
instit uições assocciadas à
Fund
dação para o Cálculo C ientífico Naccional, enqu
uanto pretenndam fazer uso do
serviiço de roamiing da RCTS, normalmente associado
o ao acesso aatravés da re
ede sem
fios;
e. Antiggos alunos, por
p períodoss renováveis e sujeitos a redução de sserviço;
f.

Doceentes, investigadores e outros fun
ncionários aposentados,, provenienttes dos
quad
dros do IPG, quando assi m o manifesstem expresssamente;

g. Outrras pessoas, singulares oou colectivaas, desde que com justifficação apro
opriada,
sujeiitas a uma apreciação casuística, com
c
os servviços e a duuração defin
nidos, e
mediante autorizzação expresssa do órgão
o executivo competente;
22. A autorizzação de accesso aos reecursos informáticos do
o IPG mantéém‐se enqua
anto se
mantiver válido o respectivo direiito de acesso
o.
33. A autorização de acessso pode serr temporariaamente suspe
ensa, ou meesmo cancela
ada, por
motivos disciplinaress, pelo não ccumprimento
o do presente regulameento, por razzões de
segurança, ou por susspensão do ddireito de accesso corresp
pondente.
44. Caducand
do o direito de acesso, oos utilizadore
es devem re
etirar todos oos dados exiistentes
nas áreass de trabalho
o que disponnham, num prazo
p
máxim
mo de 30 diass. Findo este
e prazo,
consideraa‐se automaticamente caancelada a autorização
a
de
d acesso, peelo que o CI do IPG,
ou outro
os responsávveis pelos eequipamento
os ou serviçços, se reseervam o direito de
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impedir o acesso a estes aos uutilizadores, e de retira
ar dos sistem
mas todos os
o seus
erão reclama
ar a sua recu peração.
ficheiros,, após o que os utilizadorres não pode

Artigo 3.ºº
Serrviços e Recu
ursos
11. Consideraam‐se serviçços prestadoss pelo Centro de Informá
ática (CI), enttre outros:
a. Todos
T
os se
erviços inforrmáticos dissponíveis de
e forma cenntralizada, no
n IPG,
in
ncluindo (ma
as não se esggotando em) o alojamen
nto de páginnas Web pessoais, o
a
alojamento
de
d páginas Web de grrupo, o corrreio electrónnico, individ
dual ou
p
partilhado,
oss sistemas dee ficheiros em rede, individuais ou ppartilhados, as
a redes
p
privadas
virtu
uais, a rede ssem fios den
ntro do IPG e,
e em institu ições associa
adas da
F
FCCN,
usando roaming, a disponibilização de aplicações
a
innformáticas de uso
liivre, com licenças de ca mpus, ou co
om licenças individuais, o sistema de ajuda
d IPG e a asssistência rem
do
mota;
b. Todos
T
os se
erviços inforrmáticos desscentralizado
os mas sobb administração do
C
Centro
de Infformática;
c. A administra
ação da redee e dos siste
emas de suporte do sisteema de informação
d IPG;
do
d. A administra
ação das esttações de trabalho do IPG, quer i ndividuais quer
q
de
u
utilização
gerral, em labo ratórios, salas de aula, salas
s
de estuudo e outro
os locais
d acesso gerral;
de
e. A assistência e o apoio aoos recursos in
nformáticos do IPG;
f.

A acções de consultoria informática pedidas por órgãos e serrviços do IPG
As
G;

g. A formação aos
a utilizadorres facultadaa, disponibilizada ou orgaanizada pelo
o Centro
d Informáticca; e
de
h. Os
O serviços de desenvolviimento de aplicações e páginas
p
Webb.
22. Ao CI do IPG deverá correspondder sempre o papel de to
opo na organnização informática
do camp
pus do IPG, pelo que qualquer alteração tecnológica deeverá reflecttir essa
caracterísstica. Em co
onsequência,, não são autorizadas redes locais nas instalaçções do
IPG, que utilizem a in
nfra‐estruturra de comun
nicação de dados da Insttituto (passivva e/ou
activa), que não respe
eitem essa ccaracterísticaa.
33. A definiçãão de sub‐re
edes do domíínio de topo é da exclusiva competênncia do CI do
o IPG.
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44. A instalaçção de recurrsos e aplicaçções informááticas deve respeitar
r
toddas as condiçções de
legalidade, nomeadamente quantto a licenciamento e protecção dos ddireitos de autor.
55. A ligação
o de qualqu
uer computaador ou outtro equipam
mento à infraa‐estrutura do IPG
obriga ao
o seu registo prévio no CII.
66. A ligação
o ou instala
ação de quaaisquer equ
uipamentos que interfirram com ass infra‐
estruturaas de rede do
o IPG, com o u sem fios (w
wi‐fi), carece da autorizaçção, prévia, do CI.
77. Caso a ccomplexidade de um seerviço ou re
ecurso o jusstifique, podderá ser ela
aborado
regulameento próprio
o, o qual devverá respeitar os princíp
pios e dispoosições do presente
regulameento e será a este anexaddo.

Artigo 4.ºº
Dirreitos dos ute
entes
Os uttentes das teecnologias de informaçãão, tal como definidos no
o artigo 2.º ddeste regula
amento,
têm o
os seguintes direitos, enttre outros:
11. À utilização dos se
erviços definnidos no arrtigo 3.º de
este regulam
mento e qualquer
mas não
equipameento ou infra‐estrutura aberta explicitamente aos utentes, incluindo (m
se esgotando em) as
a estações de trabalho pessoais, as estaçõees de trabalho em
laboratórrios do Centtro de Inforrmática, as estações
e
de trabalho coolocadas em
m locais
apropriad
dos e destin
nadas a utilizzação geral pela comunidade do IP G, as interfa
aces de
rede com
m fios livres e colocadas eem Centros, salas de aula e laborató rios, e o sistema de
impressão e cópias so
ob administrração do Cen
ntro de Inform
mática;
22. À máximaa qualidade de serviço q ue for fisicam
mente possívvel que o Ce ntro de Informática
forneça em
e cada mom
mento;
33. A recebeer apoio nu
um períodoo de tempo
o tão curto
o quanto poossível, con
nquanto
contactem
m o Centro
o de Inform
mática peloss meios apropriados ppor ele divu
ulgados,
incluindo
o o Help Dessk do CI, o ttelefone, o correio
c
electtrónico, servviços de men
nsagens
instantân
neas e ferram
mentas de asssistência rem
mota;
44. A ser info
ormados ate
empadamentte das alteraações nos serviços ou naas condições do seu
fornecimento; e
55. A apreseentar reclam
mações ou ssugestões, apresentadass da forma que lhes fo
or mais
conveniente, sobre o funcionameento dos servviços ou do próprio
p
Centtro de Inform
mática.
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Artigo 5º
Prop
priedade, Prrivacidade e Confidencialidade
11. As inform
mações respe
eitantes a caada utilizado
or existente nos serviçoss de informá
ática do
IPG respeeitam as norm
mas legais reelativas à pro
otecção de dados
d
pessoaais.
22. A sua divvulgação nos processos innternos do IPG rege‐se pelos
p
princíppios da necesssidade,
suficiênciia, razoabilid
dade, proporrcionalidade e boa fé.
33. A informaação gerada e mantida ppelo utente, no decurso das suas funnções, perten
nce não
a ele individualmente
e e sim ao IPG
G que o conffia à sua custtódia.
44. O CI do IPG mantém e arquiva reegistos e estatísticas de funcionamen
f
nto e utilizaçção dos
recursos informáticoss.
55. Apenas em
e caso de determinaçção pelo órggão de Gestã
ão competeente, e em caso
c
de
suspeita de utilização
o abusiva ouu ilegítima, ou
o de falha de segurançça poderá o serviço
responsável inspeccio
onar e revellar, no âmbiito desse processo, os fficheiros, dados, ou
registos de um utilizzador sem o seu conse
entimento estando
e
obriigado a sigilo, não
podendo revelar a terceiros a identidade
e daqueles que tenha m identifica
ado no
nto das referridas acções.
seguimen

Artigo 6º
Ética e regras de utilização
u
11. A utilizaçção dos reccursos inforrmáticos do IPG rege‐sse genericam
mente pela Lei da
Criminalid
dade Informática.
22. Este código de condu
uta aplica‐se a todos os utentes
u
do IP
PG, tal como definidos no
o artigo
2.º deste Regulame
ento, e a todos os utilizadores ocasionais dos serviçços, do
equipameento e, em geral,
g
de qua lquer recursso informáticco do IPG.
33. As credeenciais de acesso
a
dos utentes à rede, serviços e estaações de trrabalho,
normalmente constittuídas pelo par, nome de utilizado
or / palavraa‐passe ou por
p um
certificad
do digital, são individuaiss e não pode
em ser partilhadas com nninguém ma
ais, com
excepção
o dos colaborradores do ppróprio CI.
44. Os utentees agem no conhecimennto de que o IPG não se
s responsabbiliza por quaisquer
danos causados em equipamento
e
os, material consumível ou dados, nãão obstante o facto
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de o CI faazer tudo o que
q estiver a o seu alcancce para evitar este tipo dde problemass e para
os mitigar no caso de
e ocorrerem.
55. Os utentees devem:
a. Dar
D
prioridade na utiliização dos recursos in
nformáticos aos utentes que
p
pretendem

realizar

t rabalhos

de
d

investig
gação,

deseenvolvimentto,

ou

simplesmente estudar ouu realizar quaalquer tarefa
a de âmbito aacadémico;
b. Colaborar
C
co
om o CI ideentificando problemas, reportando‐‐os e facilitando a
in
nteracção co
om os colabooradores do CI
C encarregados de os reesolver; e
c. Reportar
R
ao CI qualquerr falha nos seus sistemas de segurrança ou quaisquer
o
outros
incidentes de má uutilização ou
u violação deste código.
66. Aos utenttes é proibid
do:
a. Violar
V
quaisquer contas, ssejam elas de outros utentes ou do ppróprio CI;
b. Decifrar
D
ou procurar
p
des cobrir as palavras‐passe
e de outrem,, seja por qu
ue meio
fo
or;
c. Tentar
T
obter certificados digitais de outros
o
ou em
m nome de ouutros;
d. Tentar
T
obter para si ou ppara terceiross quaisquer dados relativvos aos siste
emas de
segurança do
o CI, excepto quando exp
pressamente autorizadoss;
e. In
nstalar quaissquer serviçoos ou servido
ores sem autorização exppressa do CI;
f.

F
Fazer
cópiass não autoorizadas e difundir
d
ma
aterial proteegido por direitos
reservados;

g. In
nterromper ou sobre carregar oss serviços informáticoos do IPG, quer
p
propositadam
mente, quer por negligência, mesmo
o que tal ocoorra no decurso de
a
aulas
ou trabalhos;
h. Ler
L ou simple
esmente ace der a inform
mação ou doccumentação alheia, mesmo que
tal seja possível sem violaação de qualquer conta, e sempre qque esse acesso não
tenha sido expressamen
e
nte facultado pelo uten
nte a quem
m a informação ou
d
documentaçã
ão pertence;
i.

M
Modificar,
re
emover ou de qualque
er outra forma destruirr a informação ou
d
documentaçã
ão electrónicca alheia, mesmo quand
do tal for poossível sem violação
v
d qualquerr conta, e sempre que
de
q
essa modificação
m
não tenh
ha sido
e
expressamen
nte facultadoo pelo utentte a quem a informaçãoo ou docume
entação
p
pertence;

j.

P
Partilhar
uma
a conta indivvidual entre vários
v
utente
es;

_____________________________
CI – 2009

6

Instituto Politécnico da
a Guarda

_

Reg ulamento de Utilização das
s Tecnologiass de Informação do IPG

k. Arquivar
A
softtware ou quualquer info
ormação em formato ellectrónico que seja
c
classificada
ou
o que seja dde alguma forma ilegal;
l.

In
nstalar softw
ware sem préévia autorização do CI.

m. Aceder
A
ou tentar acedeer aos dado
os pessoais de terceiross ou a informação
in
nstitucional não pública a que não lhe seja expressamente facultado o acesso
p quem tive
por
er o direito dde o fazer;
n. Proceder
P
a ataques
a
inforrmáticos intternos ou exxternos ao IPPG, incluindo‐se na
n
noção
de ataque as tentaativas de pen
netrar em sisstemas alheioos e de prop
pagação
d vírus ou qualquer outrro tipo de so
de
oftware mal intencionadoo;
o. Abusar
A
do sisstema de coorreio electrónico, incluindo o envioo de informa
ação de
c
carácter
com
mercial, ou que inclua material não solicittado de natureza
p
publicitária
ou
o promocioonal (incluin
ndo “junk mail”,
m
“spam
m”, “chain letters”,
l
“
“esquemas
em pirâmide””…), bem como o envio de mensage ns com remetentes
fo
orjados;
p. Utilizar
U
os serviços de en vio de menssagens, quaissquer que elles sejam, de
e forma
q perturbe
que
e o trabalho ddos restante
es utentes do
os recursos innformáticos;;
q. Utilizar
U
as co
ontas de corrreio electrón
nico do IPG, para envio de mensage
ens que
p
possam
coloccar em causaa a imagem e bom nome do IPG.
r.

U
Utilizar
os re
ecursos info rmáticos do
o IPG para fins
f
comerciiais que não
o sejam
e
expressamen
nte autorizaddos pelos órggãos do IPG competentes
c
s para o efeitto;

s. Monitorizar
M
os recursos informático
os do IPG, in
ncluindo esttações de trrabalho,
servidores, eq
quipamento activo de re
ede, etc., sem
m autorizaçãoo expressa do
d CI;
t.

A
Abrir
os comp
putadores, m
mudar a sua configuração
o, substituir ou retirar pe
eças, ou
p
proceder
a qu
uaisquer repparações sem
m consentime
ento superioor;

u. Desligar
D
os computadorres abruptam
mente (i.e., sem os enncerrar atra
avés do
sistema operativo) ou tenntar modificaar o seu proccesso norma l de arranqu
ue;
v. Alterar
A
a conffiguração ouu localização de qualquerr equipamennto;
w. Comer
C
ou be
eber nas salaas de inform
mática, indep
pendentemeente de serem salas
d aulas ou salas de estuddo;
de
x. In
nstalar e utilizar, sem au torização específica supe
erior, softwaare cujo uso comum
é a partilha de material coom direitos de
d reservado
os (e.g., peerr to peer);
y. Utilizar
U
sistemas de streeaming de áudio
á
e/ou vídeo, sem ser no âmbito de
trabalhos atribuídos; e
_____________________________
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z. Realizar
R
qua
aisquer outtras acções claramente perturbaadoras do regular
funcionamento dos serviçços ou violad
doras da lei.

77. O não cumprimento
c
o de qualquuer norma prevista no
o presente regulamento
o é da
responsabilidade do próprio uteente, podend
do adicionallmente ser oobjecto de sanção,
adequadaa à gravidade da fallta, reservaando‐se ao CI o direeito de susspender
preventivvamente as contas
c
de utiilizadores qu
ue violem estte código de conduta.
88. A reincid
dência, ou viiolações de especial graavidade, ou que indiciem
m responsab
bilidade
civil ou criminal serão objecto dee comunicaçção, por partte do Serviçoo que a dete
ecte, ao
órgão de Gestão com
mpetente.
99. No caso de
d o IPG ter que suporta r quaisquer custos ou pe
erdas directaa ou indirectamente
resultantes da utiliza
ação indevidda dos recurrsos informá
áticos, o utillizador responsável
que os originou
o
ind
demnizará o IPG num montante
m
ig
gual ao doss custos ou perdas
incorridos.

Artigo 7.ºº
Deveres do
o Centro de IInformática e dos seus co
olaboradorees
1. O CI deverrá comunica
ar aos utilizzadores, com a antece
edência adeequada, alte
erações
p
planeadas das caracteríssticas dos seerviços dispo
oníveis, bem
m como interrrupções pre
evisíveis
d
da operacio
onalidade dos
d
mesmoos. As inte
errupções anormais e imprevisíve
eis, da
o
operacionalidade de serrviços deverã
rão ser comu
unicadas aoss utilizadorees com a bre
evidade
p
possível.
2. O
Os colaboraadores do CI, qualqueer que sejaa a forma do seu víínculo ao serviço,
ccomprometeem‐se individ
dualmente, aa:
a. Manter
M
uma conduta prrofissional no
n local de trabalho, nãão permitindo que
seentimentos ou crenças pessoais oss levem a tratar as pesssoas de form
ma não
equitativa ou não profissiional;
b. Ser honestos nas suas reelações profiissionais e abertos e fra ncos acerca da sua
p
própria
comp
petência e ddo impacte dos seus erros,
e
procurrando a aju
uda dos
o
outros
quando necessárioo;
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c. Evitar conflito
os de interessse e atitude
es parciais se
empre que ppossível, declarando
do for aproppriado, e reccusando
a sua existência, perantee uma solicittação, quand
ão quando nnecessário;
essa solicitaçã
A
a infformação prrivada nos sistemas
s
infformáticos aapenas quan
ndo for
d. Aceder
necessário no
o curso de ttarefas técnicas que sejam parte daas suas obrigações,
m
mantendo
e protegendoo a confiden
ncialidade de qualquer informação à qual
p
possam
ter acesso indeppendentemen
nte da forma com essa informação chegue
ao seu conhecimento;
nformar‐se e informar oss outros das leis, regulam
mentos e pollíticas relevantes no
e. In
que concerne
e ao desemp enho das suaas funções;
f. Comunicar
C
às chefias, uutentes e co
olegas todoss os assuntoos informáticos de
in
nteresse mútuo, esforçaando‐se por ouvir e com
mpreender aas necessida
ades de
to
odos os envo
olvidos;
g. Esforçar‐se por garantir a integridade, fiabilidade e disponibbilidade nece
essárias
nos sistemas pelos quais ssão responsááveis;
C
e manter cad a sistema de
d forma a permitir quue desempe
enhe as
h. Conceber
fu
unções que a organizaçã o considera dever desem
mpenhar;
i. Continuar
C
a actualizar e aumentarr o seu conhecimentoo técnico e outras
co
ompetênciass laborais, ppartilhando o seu conhe
ecimento e eexperiência com os
o
outros;
j. Cooperar
C
co
om a comuunidade informática em
m geral naa manutençção da
in
ntegridade da rede e doss recursos co
omputacionais;
k. Como
C
profissionais inform
mados, enco
orajar a escrita e adopçã o de política
as e leis
reelevantes consistentes coom estes princípios ético
os;
l. Esforçar‐se po
or construir e manter um
m ambiente de trabalhoo seguro, sau
udável e
p
produtivo;
m. Fazer o seu melhor, toomando decisões consistentes com
m a segura
ança, a
p
privacidade
e o bem‐esstar da sua comunidad
de e do púúblico, e revvelando
im
mediatamente factores qque possam originar novos riscos e p erigos;
n. Fazer e aceitar como aapropriadas críticas hon
nestas acercca do seu próprio
trrabalho técnico e reconhhecer aproprriadamente as
a contribuiçções de outro
os; e
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o. Liderar pelo exemplo, mantendo elevados padrões étticos e gra
aus de
profissionalismo no deseempenho daas suas funções, apoianndo os cole
p
egas no
cumprimento
o deste códiggo de ética.
22. Aos colab
boradores do CI fica veddada a presttação de serrviços remunnerados a qualquer
membro da comunidade do IPG oou a qualque
er instituição que lhe esteeja associada
a, a não
do expressam
mente autorrizados peloss órgãos com
mpetentes.
ser quand

Artigo 8.ºº
Diisposições fiinais
11. O presen
nte regulamento entra em vigor no
n dia imed
diato à sua homologaçã
ão pelo
Presidentte do IPG.
22. As dúvid
das e omisssões que reesultem da aplicação do
d presente Regulamen
nto são
resolvidas, em prime
eira instânc ia, pelo Director do CI, que dará conhecimen
nto das
decisões tomadas ao seu superio r hierárquico
o.
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