
 

| Sistemas e Tecnologias de Informação | 

RUA DIOGO BOTELHO, 1327 | 4169-005 PORTO | TELEFONE +351 22.619 62 00 | FAX +351 22.619 62 91 | e-mail: sti@porto.ucp.pt | www.porto.ucp.pt 

 
Politica de Utilização Aceitável acesso Internet 

 

 

O Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, disponibiliza aos seus utilizadores 

recursos informáticos para suporte às actividades de ensino, onde se incluiu o acesso à Internet por 

cabo e por wireless (eduroam). 

 

Por se tratar de um recurso partilhado, finito e de utilização generalizada de toda a comunidade 

académica (alunos, docentes e staff) torna-se indispensável pautar a sua utilização pelas seguintes 

regras: 

 

 O acesso à Internet deve ser feito exclusivamente através do login de rede pessoal, 

fornecido pela Católica Porto aquando da sua inscrição nos serviços académicos; 

 Quando utilizados os laboratórios informáticos existentes, o acesso à Internet deve ser 

feito preferencialmente para fins académicos, de acordo com os horários estabelecidos 

sendo que a sua utilização para fins pessoais não deve exceder limites razoáveis; 

 Em situações de lotação completa dos laboratórios, os alunos que justifiquem a sua 

utilização para a realização de trabalhos académicos, terão prioridade sobre os 

restantes; 

 A utilização da Internet para fins comerciais sem prévia autorização da Católica Porto 

está expressamente proibida; 

 O acesso à Internet é controlado por firewalls, pelo que só estão disponíveis os 

protocolos/portos necessários ao normal funcionamento das aplicações autorizadas;  

 O acesso à Internet é monitorizado de forma aleatória e sempre que tal se justifique; 

 O acesso é registado por utilizador, pelo que regularmente é analisada a sua utilização; 

 É proibida a utilização de qualquer equipamento de rede conectados à rede de dados 

cablada, sem prévia autorização do STI; 

 É proibida a instalação e utilização de qualquer software ou aplicação que provoque o 

congestionamento da rede; 

 É proibido a utilização da rede para o envio de SPAM; 
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A utilização da rede wireless eduroam deverá respeitar os termos e condições de utilização acordados 

com a FCCN, que aqui se reproduzem: 

 

“Os próprios utilizadores da rede eduroam devem também seguir e aceitar os seguintes princípios de 

utilização: 

 

1. O utilizador é integralmente responsável pela confidencialidade das suas credenciais. 

 

 

2. Em caso de furto/roubo ou suspeita de perda de confidencialidade das credenciais, é da 

responsabilidade do utilizador reportar com a maior brevidade possível esse incidente à sua 

instituição de origem, com o objetivo de serem canceladas as credenciais em referência e 

atribuídas novas. 

 

 

3. Cumprir a AUP fixada e publicitada pela instituição visitada para a rede eduroam. 

 

 

4. Todos os utilizadores em mobilidade devem autenticar-se previamente na sua instituição de 

origem, para que lhe seja atribuído acesso à rede da instituição visitada. 

 

 

5. Os utilizadores em mobilidade só deverão iniciar tentativas de autenticação depois de certificar 

que as suas credenciais serão transmitidas de forma segura. 

 

 

6. O utilizador em mobilidade deverá estar informado que os recursos de rede que lhe são 

atribuídos, após a autenticação com sucesso, podem apenas cumprir os parâmetros mínimos 

definidos para a rede eduroam não sendo por isso de esperar o mesmo nível de serviço que 

encontra na sua instituição de origem” 

 

 

 

 

 

O Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa reserva o direito de cancelar os acessos 

atribuídos aos seus utilizadores, de forma temporária ou definitiva, sempre que se verifique o 

incumprimento destas regras. 
 


