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Termos de utilização – Página de internet 

A página de internet da Escola Secundária de Camarate é o local onde é 

publicitada a informação oficial desta escola, bem como são disponibilizadas ligações 

para outros sites, plataformas ou funcionalidades digitais disponibilizadas a todos os 

elementos desta comunidade escolar. 

 

Dados pessoais utilizados 

Não são recolhidos dados pessoais através da página de internet. 

Certas plataformas para as quais existem ligações neste site, poderão utilizar dados 

pessoais que estão descritos nos respetivos termos de utilização. 

 

Segurança 

Todas as comunicações ocorridas entre o computador de acesso e o servidor são 

codificadas. 

 

Direitos de autor e utilização de conteúdos 

O utente pode copiar e imprimir qualquer conteúdo existente na página de internet, nas 
seguintes condições: 

• O conteúdo seja unicamente para uso não-comercial e pessoal; 
• Nenhuma indicação de direitos de autor ou outra indicação de propriedade seja 

removida do conteúdo; 
• Nenhum documento poderá ser alterado sem autorização expressa por escrito 

da direção da Escola Secundária de Camarate. 

 

Política de cookies 

A política de cookies desta página de internet está descrita no anexo I destes termos de 

utilização. 

Dificuldades de utilização 
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No caso de dificuldade na utilização da página de internet da Escola Secundária de 

Camarate, deve enviar uma mensagem de correio eletrónico para coordenador-

pte@escamarate.pt  onde se deve identificar e explicar qual a dificuldade sentida. 

 

Atualização desta política 

A Escola Secundária de Camarate reserva o direito de alterar esta política de utilização 

da sua página de internet sem aviso prévio, bem como da política de cookies. 

 

Casos omissos 

Em todos os casos omissos nestes termos de utilização, cabe à diretora da Escola 

Secundária de Camarate a tomada de decisão quanto à resolução dos mesmos. 

 

Última atualização 

11 de março de 2019 

 

 

Camarate, 12/03/2019 

Aprovado 

A diretora 

Teresa Graça 
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ANEXO I 

Política de Cookies   

A Escola Secundária de Camarate utiliza cookies nas suas várias plataformas. A presente 

Política de Cookies esclarece quais são os tipos de cookies utilizados. É possível escolher 

os tipos de cookies que podem ser descarregados para o seu dispositivo de acesso à 

internet (computador, telemóvel, tablet, etc.) através das definições de privacidade nas 

opções do navegador de internet que utiliza, doravante designado browser. 

 

I. O que são cookies? 

Os cookies são ficheiros informáticos que contêm uma sequência de números e letras 

que permitem identificar de forma única o seu dispositivo de acesso à internet, mas 

podem conter outras informações tais como as suas preferências de navegação num 

determinado site. Os cookies são descarregados através do browser para o seu 

dispositivo de acesso à internet (computador, telemóvel, tablet, etc.) quando acede a 

determinados sites. 

 

II. Tipos de cookies utilizados e as suas finalidades 

Os cookies são classificados pelo seu ciclo de vida e domínio a que pertencem. 

Relativamente ao ciclo de vida os cookies podem ser: 

• Cookies persistentes - ficam residentes no seu dispositivo de acesso à internet durante 

um determinado período de tempo; 

• Cookies de sessão - são temporários e são apagados do seu dispositivo de acesso à 

internet, quando o browser é fechado. 

Quanto ao domínio a que pertencem, os cookies podem ser: 

• Cookies próprios (First party cookies) - são descarregados pelo site que está a visitar e 

partilham o mesmo domínio; 

• Cookies de sites terceiros (Third party cookies) - São descarregados para o seu 

dispositivo de acesso à internet por sites de um domínio diferente daquele que está a 

visitar. Isto pode acontecer, por exemplo, em sites que têm banners com publicidade de 

uma terceira entidade. 
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A Escola Secundária de Camarate utiliza cookies e tecnologias no seu site e plataformas 

para o seguinte fim: 

• Análise e Performance: descarregamos cookies, que nos permitem identificar 

univocamente o seu dispositivo, desta forma podemos contabilizar as visitas únicas ao 

site ou plataforma, analisar a sua performance e a forma como os utilizadores navegam 

nessa plataforma. Utilizamos esta informação para melhorar o serviço prestado aos 

utilizadores das nossas plataformas. 

A utilização de cookies pela Escola Secundária de Camarate nunca permite a 

identificação do utilizador. 

 

III. Gestão de cookies  

O utente pode aceitar, recusar ou remover cookies através da gestão das definições do 

seu browser, sendo sempre dada a possibilidade ao utilizador de alterar as suas 

permissões. 

O utente pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu 

browser. 

Caso o utente opte por desativar cookies, pode impedir que alguns serviços funcionem 

corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a sua experiência de navegação. 

Para gerir a utilização de cookies devem ser consultadas nas opções de ajuda dos 

browsers, os procedimentos a utilizar. 


