Regras de acesso aos programas informáticos
A rede informática do Agrupamento funciona numa estrutura de domínio, com um servidor Windows
Server 2003. Deste modo, todos os acessos a quaisquer equipamentos de rede (computadores,
impressoras, redes sem fios, etc.) são controlados pelo Active Directory. Cada utilizador tem a sua
conta de utilizador possibilitando, deste modo, o acesso restrito a programas e serviços, tendo em
conta o sector a que pertence. O acesso só é permitido a utilizadores autenticados e devidamente
autorizados pelas permissões atribuídas no servidor. Dependendo do tipo de utilizador/programa o
acesso pode ser de leitura e/ou escrita nas respetivas pastas. O Administrador do Sistema (Assessor
Técnico-pedagógico) e o Diretor têm acesso total ao servidor e, consequentemente, a todos os
programas nele instalados.
O acesso aos Programas Informáticos rege-se pelas seguintes normas:
• Serviços Administrativos
Conforme a distribuição de serviço para cada funcionário é atribuída uma ou várias funções nos
vários Programas Informáticos através de um código de utilizador e a respetiva palavra passe
(Programas JPM, Inovar e outros).
• Pessoal Docente
Conforme a distribuição de serviço são criados os acessos (utilizadores e a respetiva
Palavra passe) aos diretores de turma no programa Inovar Alunos.
Normas de Segurança:
Os professores do grupo de informática fazem a gestão da rede e software;
Alterações à rede ou configurações passam por pedido aos gestores da rede e autorização do Diretor
do Agrupamento;
As atualizações dos programas administrativos são realizadas pelos gestores da rede e software;
O Agrupamento possui servidores que se encontram alojados em locais com acesso restrito e
fechado. Todos os servidores estão ligados a sistema de UPS para evitar quebras em caso de falha de
energia. O “novo” servidor tem o Windows SERVER 2012 com 4 discos rígidos e está configurado em
RAID 1 de dois volumes de 2TB. No servidor foi instalado um controlador de domínio AD (esma.local)
onde controla todos os objetos da rede, incluindo os utilizadores e os computadores;

A escola possui um servidor RADIUS (instalado no âmbito do PTE e localizado no pavilhão A, com
acesso limitado) para controlo de acesso à rede (Wired e Wireless) e utiliza uma VLAN para Alunos,
outra para Professores e uma outra para Administrativos. Os acessos à rede passam pela verificação
do RADIUS na base de dados de utilizadores e computadores;
Os computadores dos Serviços Administrativos estão ligados ao Domínio;
Existe um utilizador Administrador do Domínio que controla este;
Cada Funcionário tem um nome de utilizador e uma palavra passe para acesso ao computador,
entrando como utilizador padrão;
Os computadores administrativos estão protegidos com programas antivírus (Kaspersky);
Os programas administrativos (JPM, SIGE3, Inovar Alunos, Profissional e ASE) estão alojados no
servidor;
Existe um utilizador Administrador dos programas JPM que controla este e gere os respectivos
acessos;
Existe uma cópia dos números de série no cofre à responsabilidade do Diretor;
Os acessos criados anualmente no programa Inovar-Alunos e Inovar-Profissional para os diretores de
turma, são entregues em envelope fechado e fica uma cópia dos acessos do 1.º ciclo com o
Coordenador do 1.º Ciclo e os restantes com a chefe dos serviços administrativos;
As cópias de segurança dos programas são feitas automaticamente pelos programas e alojadas no
servidor;
Os alunos não têm permissão para alojar nem instalar programas nos computadores da escola. Tal
acesso passa por pedido aos gestores da rede;
Os programas de gestão bibliotecário, Biblio.BASE e PORBASE 5, é gerido pelas professoras
bibliotecárias.

1. Quadro resumo das permissões

Contab

- Andreia Sousa
- Sofia Vilar
- Rita Alvarez

CIBE

- Elisabete Reis

GPV

- Maria João Barradas
- Iolanda Pirra

Oficiar

Inovar Alunos

Inovar Profissional

- Isabel Botelho

- Todos os professores do Agrupamento
- Vera Costa
- Cecília Catarino
- Elisabete Reis
- Patrícia Silva

Inovar ASE

- Isabel Botelho

Portal SIGE

Todas as contas que iniciam sessão nos
computadores que acedem automaticamente ao
SIGE: Portaria, Quiosque, Bufete, Cantina, Papelaria
e Reprografia

ENES

- Graça Sobral
- Esmeralda Barra

ENEB

PAEB

- Graça Sobral
- Esmeralda Barra
- Carminda Rega
- Filipe Fernandes
- Graça Sobral
- Esmeralda Barra
- Carminda Rega
- Filipe Fernandes

Acesso aos programas:
Além das permissões impostas pelo domínio a cada utilizador de rede, o software utilizado permite, também,
definir permissões específicas a cada utilizador, tendo em conta a tarefa que lhe foi destinada.
Relativamente a todos os programas, os respectivos utilizadores têm permissões para aceder a todas a todas
as funções suportadas pelos programas, com exceção daquelas que dizem respeito à administração dos
mesmos, nomeadamente, a gestão de utilizadores e respetivas palavras passe e definições de permissões.
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