
                                                                                                        

 
 

                   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Regulamento Geral de Proteção de Dados do Agrupamentos de Escolas 

de Vila Verde (RGPD_AEVV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme alterações introduzidas pela Retificação do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao  tratamento de dados pessoais e à 

livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016). 



                                                                                                        

O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados – RGPD – estabelece o 

novo regime jurídico de proteção de dados de pessoas singulares tanto 

no que respeita ao tratamento como à circulação dos dados pessoais, 

prevendo a sua entrada em vigor em Portugal a partir de 25 de maio de 

2018. 

Neste contexto, elaborou-se o presente documento de apoio à 

implementação do RGPD, que, não dispensando a leitura atenta do 

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, pretende ser um 

instrumento facilitador da sua implementação. 

 

OBJETIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD 

Tal como prevê o RGPD, os objetivos da sua implementação consistem 

em: 

Aumentar a proteção dos dados pessoais das pessoas singulares; 

Facilitar o acesso, retificação, limitação, transferência e eliminação de 

dados pessoais fornecidos; 

Potenciar a monitorização do sistema de proteção de dados das pessoas 

singulares; 

Diminuir ou eliminar por completo os riscos de acesso ou tratamento 

indevido; 

Fortalecer a confiança dos utentes nas instituições; 

Proporcionar uma melhoria do serviço público prestado. 

 

CONCEITOS 

 

TITULARDOS DADOS: pessoa singular identificada ou identificável que 

dá o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para 

uma ou mais finalidades específicas; 

 

DADOS PESSOAIS: a informação relativa a uma pessoa singular, 

independentemente do suporte em que seja recolhida (papel, digital ou 

outro); nos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas incluem 

todos os dados relativos aos alunos, aos encarregados de educação, ao 

pessoal docente e ao pessoal não docente; 

 

DADOS SENSÍVEIS: os dados que, pela sua natureza, coloquem em 

causa direitos e liberdades fundamentais, prevenindo efeitos 

discriminatórios, tais como: origem racial ou étnica; opinião política; 

religião ou convicções; filiação sindical; estado genético ou de saúde; 



                                                                                                        
orientação sexual. São igualmente considerados dados sensíveis os que 

se relacionem com condenações penais e infrações. 

 

IDENTIFICAÇÃO: pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 

indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 

exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, 

identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos 

da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou 

social dessa pessoa singular. 

 

TRATAMENTO: operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre 

dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados (ex: recolha, registo, organização, 

conservação, adaptação, consulta, utilização, divulgação ou qualquer 

outra forma de disponibilização ou interconexão, assim como  a limitação 

da sua conservação no tempo e a sua destruição. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS: Responsável pelo 

tratamento dos dados é o Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 

representada pelo seu Diretor, que determina as finalidades e os meios 

de tratamento de dados pessoais e a quem competirá, entre outras 

funções, aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas para 

assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em 

conformidade com o RGPD, nomeadamente através da aplicação de 

políticas que assegurem a proteção de dados (artigos 4.º, 7) e 24.º e ss. 

do RGPD). 

 

 

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS: Manuel Joaquim Flores 

Fernandes com o Apoio Técnico de João Pedro Ribeiro Técnico da 

Empresa Verdedata  - Sistemas de Informática, Lda, tem como missão 

informar e aconselhar o responsável pelo tratamento dos dados e os 

trabalhadores que tratem os dados a respeito das suas obrigações; 

controlar a conformidade dos procedimentos com o RGPD; cooperar com 

a autoridade de controlo; avaliar os riscos associados ao tratamento dos 

dados, tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e  as  finalidades 

do tratamento; ser ponto de contacto no organismo para a autoridade 

de controlo e os titulares dos dados. 

 

 

 



                                                                                                        
OPERACIONALIZAÇÃO 

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

O Subdiretor Manuel Flores, com o apoio técnico da Verdedata, será o 

interlocutor, no âmbito da implementação do RGPD, junto do 

Encarregado de proteção de dados da respetiva Direção de Serviços 

Regional é João Pedro Ribeiro da Empresa Verdedata - Sistemas de 

Informática, Lda. 

O Encarregado de proteção de dados da região Norte da DGEstE e os 

respetivos contactos são: 

DSRN: Esmeralda Diegues Nascimento rgpd.dsrn@dgeste.mec.pt 

Telefone: 225 191 900 

Morada: Rua António Carneiro, 98, 4349-003 Porto 

 

Os  contactos  do Encarregado de Proteção de Dados são: 

Subdiretor Manuel Flores 

Telefone: +351 253 310 080 

Email: manuel.flores@agvv.edu.pt  

 

A comunicação à Autoridade de Controlo do Encarregado de Proteção de 

Dados e respetivos contactos será assegurada pelo Gabinete do Ministro 

da Educação. 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS 

 

O consentimento do titular dos dados, conforme minuta anexa que 

deverá instruir o processo de matrícula. 

Quanto aos alunos cuja matrícula será renovada, deve o mesmo 

consentimento ser prestado até ao momento da renovação e se a esta 

data já houver ocorrido, até ao final do ano escolar. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DOS DADOS 

 

Nos termos estipulados pelo RGPD, terá de ser garantida a privacidade 

e imprescindibilidade dos dados recolhidos, em função dos fins a que se 

destinam. Assim, o Agrupamentos de Escolas de Vila Verde deverá: 

mailto:rgpd.dsrn@dgeste.mec.pt
mailto:manuel.flores@agvv.edu.pt


                                                                                                        
 

Recolher apenas os dados indispensáveis à consecução do objetivo a que 

se destinam, nos termos legais, isto é os dados necessários à frequência 

de estabelecimento de ensino ou de educação e ao desenvolvimento de 

todo o processo educativo, de acordo com a legislação em vigor assim 

como na articulação com o Município de Vila Verde em tudo o que forem 

atividades comuns, Serviços de Ação Social, serviço de Refeições ou 

outros e autorizar que os seus dados e os dados pessoais do seu 

educando sejam transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas 

na condição de subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no 

exercício das atribuições e competências do Agrupamento de Escolas. 

Os dados pessoais recolhidos pelo AEVV são tratados, nomeadamente, 

para as seguintes finalidades: 

A prestação de serviços de ensino e educação, na prossecução do objecto 

social do AEVV; 

Comunicação de natureza administrativa; 

Cumprimento de obrigações legais; 

Gestão financeira e económica do AEVV; 

Gestão dos estabelecimentos de educação e ensino do AEVV; 

Atribuição de Auxílios Económicos, Prémios de Mérito ou Bolsas de 

Estudo; 

Contratos Simples e de Desenvolvimento em articulação com o Ministério 

da Educação; 

Registo histórico da atividade da AEVV; 

Gestão de recursos humanos; 

Contole de saídas e entradas dos alunos; 

Realização de atividades extracurriculares; 

Participação, em articulação com entidades parceiras, em Campos de 

férias; 

Definição do regime de refeições; 

Emissão de Cartões ou Certificados de Idaneidade de acompanhantes; 

Avaliação e acompanhamento de medidas de promoção do sucesso; 

Acompanhamento extra curricular; 

Envio de newsletter e de outras informações de publicação; 

Publicitação das atividades da AEVV; 

Gestão de redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter,  etc.); 

A adoção de meios e procedimentos de segurança das pessoas e bens; 

esta finalidade pode implicar, em determinados casos, a recolha de 



                                                                                                        
imagens no contexto da videovigilância devidamente sinalizadas no 

local; 

 

GARANTIA DO SIGILO DOS DADOS RECOLHIDOS 

 

O AEVV assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos 

dados pessoais que nos são disponibilizados, tendo implementado regras 

nesta matéria. O cumprimento destas regras constitui uma obrigação 

indeclinável de todos aqueles que legalmente aos mesmos acedem. 

Tendo presente a defesa das questões de privacidade, foram adotadas 

diversas medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de 

forma a proteger os dados pessoais que nos são disponibilizados contra 

a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não 

autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Neste sentido, no nosso website, os programas e os formulários de 

recolha de dados pessoais obrigam a sessões encriptadas do Browser e, 

todos os dados pessoais que nos cede sobre si, ficam armazenados de 

forma segura nos servidores do Agrupamento de Escolas de Vila Verde 

que, por sua vez, se encontram num Datacenter da InfoAbreu Lda. a 

coberto de todas as medidas de segurança físicas e lógicas, que 

entendemos serem indispensáveis à proteção dos seus dados pessoais. 

O AEVV aplica diversas medidas técnicas e organizativas adequadas para 

proteger os dados pessoais dos utilizadores, incluindo ferramentas de 

encriptação e autenticação, para manter a segurança dos seus dados 

pessoais, utilização de servidores seguros, firewalls, encriptação de 

aplicações e de comunicações. 

Não obstante as medidas de segurança adotadas pelo AEVV, somos 

obrigados a alertar todos os que navegam na Internet que devem adotar 

medidas adicionais de segurança designadamente, assegurar que utiliza 

um PC e um Browser atualizados em termos de “correções” de segurança 

adequadamente configurados, com firewall ativa, antivírus e anti-

spyware e, certificar-se da autenticidade dos sites que visita na internet, 

devendo evitar websites em cuja reputação não confie. 

É garantido, a todo o tempo, o exercício (i) dos direitos de acesso, 

retificação, atualização e eliminação (apagamento) dos seus dados 

pessoais e dos dados pessoais do seu educando, podendo ainda opor-se 

ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito dirigido à 

Escola/Agrupamento de Escolas, bem como (ii) do direito de apresentar 

queixa junto Comissão Nacional de Proteção de Dados através do 

Website www.cnpd.pt. 

Determina-se que acedem aos dados, em função da concretização da 

tarefa para que foram recolhidos, no que diz respeito aos ados dos alunos 

http://www.cnpd.pt/


                                                                                                        
todo o pessoal docente e técnicos que participam no seu processo 

educativo assim como os Serviços de Administração Escolar (SAE). 

Acedem ainda os serviços de Educação do Município de Vila Verde. 

No que concerne aos dados dos Encarregados de Educação estarão ao 

acesso dos SAE, Direção da Escola e dos respetivos Diretores de Turma 

e Titulares de Grupo ou Turma, assim como dos restantes docentes do 

Conselho de Turma. Os dados do Pessoal Docente e Não docente serão 

do conhecimento dos elementos da Direção, dos SAE e de todos os 

serviços do estado que se relacionam institucionalmente com o Ministério 

da Educação. 

 

COMUNICAÇÃO DE DADOS A OUTRAS ENTIDADES 

O AEVV, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a 

prestação de determinados serviços. Por vezes, a prestação destes 

serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos 

nossos Utilizadores. Quando tal sucede, o AEVV toma as medidas 

adequadas, de forma a assegurar que as entidades que tenham acesso 

aos dados, são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este 

nível, o que ficará devidamente consagrado e acautelado em contrato a 

assinar entre o AEVV e a(s) terceira(s) entidade(s). 

Assim, qualquer entidade subcontratada pelo AEVV tratará os dados 

pessoais dos nossos Utilizadores, em nome e por conta do AEVV na 

obrigação de adotar as medidas técnicas e organizacionais necessárias 

de forma a proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou 

ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não 

autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Em qualquer dos casos, o AEVV, em nenhuma situação fornecerá dados 

sensíveis dos seus utilizadores a outras entidades e permanecerá 

responsável pelos dados pessoais que nos disponibilizem. 

No entanto, o AEVV não transmitirá dados pessoais a terceiros, exceto 

se: 

- tiver obtido consentimento expresso nesse sentido do titular; 

- a comunicação seja necessária para a execução de um contrato em que 

o titular seja parte; 

- a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma 

obrigação legal ou para cumprimento de uma ordem judicial; 

- a comunicação seja levada a cabo para qualquer finalidade legítima 

prevista na lei. 

O AEVV está obrigada por lei a comunicar dados pessoais do seus alunos 

e encarregados de educação às entidades reguladoras que 

superentendem a sua atividade, e a outras autoridades 



                                                                                                        
públicas/entidades oficiais (tais como o Ministério da Educação, a 

Câmara Municipal de Vila Verde, a Autoridade Tributária e Aduaneira, 

Tribunais e Autoridades Policiais, etc). 

 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO AEVV 

O AEVV reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a 

reajustamentos ou alterações ao presente Regulamento e à Política de 

Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas no 

website do Agrupamento de Escolas em www.aevv.edu.pt. 

O nosso site www.aevv.edu.pt utiliza "cookies" que estão associados a 

módulos de código externo que utilizamos, mas não fazemos qualquer 

tratamento ou utilização dos dados dos visitantes. Caso o seu navegador 

esteja definido para aceitar cookies, quando visita as páginas do site, 

consideramos que está a aceitar a nossa política de cookies. 

 

QUESTÕES E SUGESTÕES 

Para saber mais sobre a forma como o Agrupamento de Escolas de Vila 

Verde (AEVV) tratam os seus dados pessoais, ou para esclarecer 

qualquer dúvida, fazer uma reclamação ou comentário sobre matérias 

relativas a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, por favor entre em 

contacto connosco. 

 

 

(Atualizado em 27 de fevereiro de 2019) 

 

O Diretor 

 

António Alberto da Rocha Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aevv.edu.pt/
http://www.aevv.edu.pt/


                                                                                                        
 

ANEXO 

 

Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais 

 

Ao aceitar a Política de Privacidade, está a autorizar o(a) Agrupamento de 

Escolas/ Escola a proceder ao tratamento dos seus dados pessoais e dos dados 

pessoais do seu educando.   

Declara, ainda: 

- Estar ciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados 

pessoais e os dados pessoais do seu educando inclui todas as operações 

efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios automatizados ou não, 

necessários à frequência de estabelecimento de ensino ou de educação e ao 

desenvolvimento de todo o processo educativo, de acordo com a legislação em 

vigor; 

- Aceitar e consentir que os seus dados e os dados pessoais do seu educando 

sejam transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas na condição de 

subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no exercício das atribuições 

e competências da Escola/Agrupamento de Escolas. 

- Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do seu educando 

serão guardados pelo período de tempo fixado em lei, regulamento ou o 

estritamente necessário às finalidades para que foram recolhidos.  

- Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a 

todo o tempo, o exercício (i) dos direitos de acesso, retificação, atualização e 

eliminação (apagamento) dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu 

educando, podendo ainda opor-se ao tratamento dos mesmos mediante pedido 

escrito dirigido à Escola/Agrupamento de Escolas, bem como (ii) do direito de 

apresentar queixa junto Comissão Nacional de Proteção de Dados através do 

Website www.cnpd.pt. 

- Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária; 

- Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício das funções 

de interesse público que incumbem a(o) Agrupamento de Escolas/ Escola, sendo 

realizado em conformidade com as respetivas obrigações jurídicas previstas na 

lei. 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 25 de maio de 2018 

 

O/A Encarregado/a de Educação 

_________________________________________________ 

http://www.cnpd.pt/

