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PARECER 

 

Assunto: Ensino não presencial previsto no Plano de Ensino à Distância da Escola aprovado 

pelo respetivo órgão de gestão – a sua análise face ao Regime Geral da Proteção de Dados.  

 

Foi solicitado à DGAE, pelo Sr. Chefe de Gabinete da Sra. Secretária de Estado da Educação, 
que se pronunciasse sobre o seguinte:  

 

Exmos Senhores, 
  
Serve o presente para solicitar o seguinte esclarecimento: 
  
- Um professor pode recusar-se a realizar sessões síncronas com os seus alunos na 
plataforma Zoom? 
- Um professor pode recusar-se a realizar as sessões de Trabalho Colaborativo com os 
seus pares do conselho de turma na plataforma Zoom, disponibilizando-se apenas a 
estar no seu email institucional, durante a duração da mesma? 
  
Enquadramento: 
  
O Plano de E@D do seu Agrupamento define para a sua disciplina 1 tempo síncrono 
semanal e 1 tempo assíncrono semanal. Define a Plataforma Zoom para as sessões 
síncronas e a plataforma Moodle e o email institucional para as sessões assíncronas. O 
docente apenas utiliza o email institucional para ambas as sessões. Tem acesso às 
diferentes Recomendações/Guias da DGE incluindo por 
exemplo: https://www.dge.mec.pt/noticias/tic-na-educacao/webinars-dge-seguranca-
no-ensino-distancia 
Argumento do docente: recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, 
do passado dia 8 de abril (Orientações para utilização de tecnologias de suporte ao 
ensino à distância).  
  
Fico a aguardar, 
  
César Saramago 
(Professor do grupo 260 e Diretor de Turma) 
 

 

Assim, refere-se o seguinte: 

 

1. Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela OMS e o 
facto de estarmos a viver uma pandemia da doença COVID -19, o Governo decidiu aprovar um 
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conjunto de medidas no âmbito da educação destinadas a estabelecer um regime excecional e 
temporário, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo 2019/2020. 

2. O Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março estabelece, assim, medidas excecionais e 
temporárias de resposta à pandemia no âmbito dos ensinos básico e secundário, para o ano 
letivo de 2019/2020, quanto a várias matérias, entre as quais “Pessoal docente e não docente” 
(artigo 1.º, n.1, alínea e)). 

3. O artigo 2.º deste diploma legal consagra o regime excecional em matéria de realização, 
avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos na sequência da suspensão das 
atividades letivas e não letivas presenciais, prescrevendo o seguinte: 

1 — Na situação de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, as 
aprendizagens são desenvolvidas através da modalidade de ensino não presencial, com recurso às 
metodologias que cada escola considere as mais adequadas, de acordo com as orientações do Ministério 
da Educação. 
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, as escolas devem definir e implementar um plano de 
ensino a distância, com as metodologias adequadas aos recursos disponíveis e critérios de avaliação, que 
têm em conta os contextos em que os alunos se encontram. 
3 — Compete às escolas, com o apoio dos serviços centrais do Ministério da Educação e em articulação 
com entidades que se constituam como parceiras, a implementação do plano de ensino a distância, 
garantindo os professores de cada turma o acompanhamento dos alunos, com vista a que todos tenham 
um acesso equitativo às aprendizagens. 
4 — A conceção e implementação do plano de ensino a distância deve garantir condições para a 
realização das aprendizagens em regime não presencial dos alunos em contexto de acolhimento nos 
próprios estabelecimentos de ensino, ao abrigo do disposto na Portaria n.º 82/2020, de 29 de março. 

4. O artigo 5.º do mesmo Decreto-Lei refere algumas atividades docentes em regime não 
presencial, nomeadamente: 
 
1 — No âmbito do plano de ensino a distância definido pela escola, o professor titular de turma e os 
professores da turma adaptam, sob coordenação do diretor de turma, o planeamento e execução das 
atividades letivas ao regime não presencial, incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio 
definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 
2 — Compete aos professores recolher evidências da participação dos alunos, tendo em conta as 
estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 
… 

5. Ainda neste âmbito, a Direção-Geral de Educação, de acordo com as orientações e 
recomendações/boas práticas quer do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) quer da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), elaborou e divulgou junto das escolas um 
conjunto de recomendações/orientações a serem seguidas pelos AE/ENA. 

6. O documento “Orientações para utilização de tecnologias de suporte ao ensino à distância” 
emanado da CNPD reconhece as evidentes vantagens no recurso a tecnologias de suporte ao 
ensino à distância, especialmente no estado atual provocado pela pandemia, compreendendo 
que se promova a utilização destes suportes, alertando para as obrigações legais, 
nomeadamente decorrentes da aplicação do RGPD, e de boas práticas que mitiguem os riscos 
para a privacidade.  

7. O objeto destas orientações são os tratamentos de dados pessoais realizados através de 
plataformas de ensino não presencial apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
São assim apresentadas algumas categorias de dados pessoais, destacados os principais riscos 
para a privacidade dos titulares e feitas as respetivas recomendações. 



 

3 
 

8. Da leitura do documento da CNPD não se pode, s. m. o., retirar qualquer conclusão que 
sustente a recusa em aderir ao uso de plataformas eletrónicas de suporte ao ensino não 
presencial reconhecendo até as vantagens da sua utilização. 

9. De acordo com os normativos legais, onde se inclui o RGPD que já é do conhecimento das 
escolas, e seguindo as orientações disponibilizadas pelo Ministério da Educação e Direções-
Gerais, os AE/ENA elaboram os seus Planos de Ensino à Distância da Escola devendo, ainda, 
providenciar os meios técnicos e criar as condições para que a atividade docente se 
desenvolva conforme as exigências da situação. 

10. Independentemente da utilização de determinada plataforma de ensino não presencial ou 
sistema de videoconferência e partilha de ficheiros, os docentes, no âmbito do “direito à 
autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de ensino, das tecnologias 
e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados…” (alínea c), 
n.º 2, artigo 5.º ECD), poderão rentabilizar ainda outros meios tecnológicos, como mails ou até 
o programa de gestão de alunos. 

11. Assim, com base quer nos Planos de Ensino à Distância da Escola aprovados pelos 
respetivos órgãos de gestão dos AE/ENA quer nos normativos e orientações legais que 
suportam a sua elaboração devem decorrer as atividades docentes em regime não presencial. 

12. Por outro lado, o recurso à adoção de medidas excecionais e temporárias na área da 
educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, não suspendeu os deveres gerais nem 
os deveres específicos dos docentes. 

13. Os docentes estão obrigados ao cumprimento de deveres profissionais especificados em 
legislação própria, a saber Estatuto da Carreira Docente (ECD). 

14. De entre os vários deveres profissionais referenciados no artigo 10.º do ECD constam os 
seguintes: 

- alínea c) “Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo…. “ 

- alínea f) “Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos 
utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação” 

- alínea h) “Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, 
cooperando com a administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da 
política educativa, no interesse dos alunos e da sociedade.”  

15. Registam-se, ainda, no artigo 10.º-B do mesmo diploma, os “Deveres para com a Escola e 
os outros docentes”, destacando-se: 

“a) Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as 
estruturas de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em 
vista o seu bom funcionamento; 

b) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de 
atividades e observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das estruturas de 
gestão pedagógica da escola;” 

16. Por fim, tendo em consideração o papel fulcral dos docentes no desenvolvimento das 
crianças e jovens, futuros cidadãos ativos, e na construção das sociedades destaca-se a 
pertinência da sua intervenção e ação nos tempos que estamos a viver que requerem de todos 
um esforço adicional. 
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Face ao exposto,  

- Os AE/ENA devem recorrer a plataformas adequadas para garantir que os sistemas usados no 
ensino à distância não apresentam riscos para a privacidade quer dos docentes quer dos 
alunos (já que os principais riscos estão relacionados com o tratamento de informação que diz 
respeito à vida privada dos utilizadores); 

- Toda a comunidade escolar deve acompanhar 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 elas” (Orientações da CNPD). Para tal torna-se importante que 
os órgãos de gestão divulguem convenientemente toda a informação e realizem a formação 
necessária para que todos sejam conhecedores das medidas a adotar (pais, alunos, pessoal 
docente e não docente); 

- Os docentes têm deveres específicos que constam do ECD devendo seguir as normas legais e 
o Plano de Ensino à Distância aprovado pelos órgãos competentes dos respetivos AE/ENA; 

- A CNPD não recomenda a não utilização de qualquer plataforma eletrónica de suporte ao 
ensino não presencial, antes sim, reconhece a sua necessidade de utilização, estabelecendo 
apenas um conjunto de recomendações com vista à mitigação dos riscos que podem advir da 
utilização das referidas plataformas eletrónicas; 
 
- Tendo em consideração os preceitos legais referidos ao longo da presente exposição, têm os 
docentes uma obrigação legal de fazer cumprir o plano de ensino à distância definido e 
implementado pela escola, estando os tratamentos de dados pessoais dos docentes no âmbito 
do acesso e utilização da plataforma, legitimados pelo cumprimento de obrigação de uma 
obrigação jurídica, condição que se encontra prevista no artigo 6.º n.º 1 al. b) do RGPD; 
 
- Não pode, por isso, com base nas Orientações da CNPD, um docente recusar-se a realizar 
sessões síncronas com os seus alunos na plataforma Zoom, nem recusar- se a realizar as 
sessões de Trabalho Colaborativo com os seus pares do conselho de turma na plataforma 
Zoom, exceto quando justificadamente entenda que existe um risco para os seus direitos e 
liberdades ou que não se encontram reunidas as condições de segurança da informação, 
necessárias à boa utilização da plataforma em causa; 
 
- Sempre que detetem alguma falha dos sistemas de segurança ou alguma ação que implique 
violação dos seus dados pessoais, os docentes devem comunicar esse facto aos respetivos 
órgãos de gestão e, se for caso disso, apresentar queixa às autoridades.  

 

 

Lisboa, 7 de maio, de 2020 

 

A EQUIPA DA PROTEÇÃO DE DADOS DA DGAE 
 
 
Maria Inês Monteiro Soares 


