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I. INTRODUÇÃO 

A criação do Espaço Internet de São Brás de Alportel resulta de um projecto co-financiado pela União 

Europeia – FEDER - Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional o FEDER, que foi objecto de uma 

candidatura apresentada ao Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POS_C). 

II. ÂMBITO 

As presentes normas apresentam as regras de utilização do Espaço Internet de São Brás de Alportel, adiante 

designado por EI.SBA. 

III. OBJECTIVOS DO ESPAÇO INTERNET 

O Espaço Internet de São Brás de Alportel é propriedade da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

Trata-se de um espaço público de acesso gratuito que visa contribuir para a familiarização dos cidadãos com 

o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente da Internet, constituindo-se 

como um instrumento para combater a info-exclusão, medida essencial para a construção de uma sociedade 

mais inclusiva e desenvolvida. 

IV. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

O Espaço Internet é composto pelos seguintes espaços: 

1. Recepção; 

2. Postos informáticos, em número de catorze (um dos quais equipado para permitir o acesso a 

pessoas com necessidades especiais, nomeadamente a invisuais e a pessoas com visão reduzida); 

3. Instalações Sanitárias; 

4. Espaço Técnico, de acesso reservado. 

V. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1. O EI.SBA está aberto ao público nos dias úteis: de segunda-feira a quinta-feira, das 14h00 às 

19h00; 
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2. As sexta-feira e sábado, o EI.SBA está aberto ao público das 10h00 às 13h00 e 14h00 às 19h00; 

3. Aos domingos e feriados, o EI.SBA encontra-se encerrado ao público; 

4. Pontualmente, poderão ser ajustados os horários de funcionamento do EI.SBA, em função de 

acções de formação ou de outras actividades, que tenham lugar neste espaço. 

VI. ACESSO  

1. O acesso ao EI.SBA está sujeito à identificação do utente, mediante apresentação do Cartão de 

Utilizador; 

2. Para obter o cartão de utilizador, o utente deve preencher uma Ficha de Utilizador (em anexo a 

estas normas), com apresentação de um documento válido (Bilhete de Identidade, Carta de 

Condução, Passaporte ou outro documento com fotografia), sendo atribuído a cada utente um 

número identificativo; 

3. Aos menores de 16 (dezasseis) anos, é requerida autorização do encarregado de educação para 

a obtenção de cartão de utilizador; 

4. Não é permitido o acesso a animais, à excepção de cães-guias. 

VII. EQUIPA DE ANIMAÇÃO 

A dinamização do EI.SBA é da responsabilidade da Equipa de Animação, constituída por dois assistentes, com 

formação adequada – técnicos profissionais de informática, sob coordenação do Gabinete de Informática da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

> Deveres dos Assistentes: 

Constituem deveres dos assistentes do EI.SBA: 

1. Respeitar e fazer cumprir as regras do Espaço Internet; 

2. Zelar pelo equipamento e pelo espaço; 

3. Auxiliar e apoiar os utilizadores, de modo a contribuir para a aprendizagem da informática; 

4. Dinamizar o Espaço Internet e contribuir para a sua constante melhoria e adaptação às novas 

solicitações e necessidades dos utilizadores; 

5. Promover a divulgação do Espaço Internet; 
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6. Dar conhecimento imediato de qualquer situação anómala e identificar responsáveis por 

eventuais prejuízos; 

VIII. UTILIZADORES 

> Direitos dos Utilizadores 

Constituem direitos dos utilizadores do EI.SBA: 

1. Aceder ao apoio técnico e orientação; 

2. Navegar livremente na Internet, respeitando a legalidade e a ética, no domínio digital, bem 

como as presentes normas de utilização; 

3. Aceder aos programas de e-mail e de conversação. 

> Deveres dos Utilizadores: 

Constituem deveres dos utilizadores do EI.SBA: 

1. Respeitar os horários e as demais normas do EI.SBA; 

2. Acatar as ordens dos assistentes; 

3. Pedir auxílio aos assistentes sempre que se apresentem dúvidas; 

4. Manter o silêncio, de forma a respeitar o próximo e a não perturbar o normal funcionamento 

do espaço; 

5. Desligar o som dos telemóveis e utilizar os mesmos, apenas em caso de emergência; 

6. Abster-se de instalar ou remover todo e qualquer software ou hardware informático; 

7. Preservar o equipamento. Caso se verifique qualquer anomalia, o utilizador deve 

imediatamente relatá-la ao assistente. 

IX. UTILIZAÇÃO 

> Utilização dos Postos Informáticos: 

1. A execução de consultas ou pesquisas destinadas a trabalhos é prioritária, cabendo 

exclusivamente ao assistente determinar o grau de validade dessa prioridade; 

2. As pessoas com necessidades especiais têm prioridade; 
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3. A utilização dos postos informáticos não deverá exceder os 30 minutos, sempre que existam 

indivíduos em lista de espera; 

4. Entre duas sessões do mesmo utilizador deverá decorrer um período mínimo de 90 minutos. 

5.  É proibida a permanência de mais de dois utentes por posto informático; 

> Utilização dos Equipamentos e Serviços: 

1. Só está autorizada a impressão de documentos até 5 (cinco) folhas diárias por utente; 

2. Atendendo às preocupações ambientais, todas as impressões são realizadas em papel reciclado;  

3. Por parte dos utentes, não é permitida a instalação, a alteração ou a remoção de quaisquer 

programas e/ou configurações; 

4. Só são permitidos periféricos (scanner, impressora, auscultadores, webcams) disponibilizados 

pelo EI.SBA, sendo que a sua utilização está sujeita à prévia solicitação e autorização do 

assistente, a quem compete gerir os recursos em função da disponibilidade, relevância e 

razoabilidade dos pedidos; 

5. Todo o equipamento requisitado deve ser devolvido ao assistente; 

6. Por razões de segurança, só é permitido gravar documentos em pastas temporárias, sendo que 

a salvaguarda dos documentos deve ser assegurada pelo utilizador; 

7. É proibida a utilização de sistemas que violem as leis de protecção dos direitos de autor vigentes 

em Portugal; 

8. É expressamente proibido o acesso e a visualização de páginas da Internet consideradas 

obscenas ou que possam ferir as susceptibilidades de outros utilizadores e/ou contrários aos 

objectivos deste espaço público, bem como todas aquelas cujos conteúdos não estiverem 

adequados à classe etária do utilizador; 

9. Ao assistente e/ou à coordenação do espaço é reservado o direito de bloquear o acesso a 

serviços e/ou páginas de Internet que violem as normas descritas no número anterior, assim 

como aqueles que prejudiquem a normal velocidade da ligação à Internet; 

10. A utilização das instalações sanitárias carece de pedido da chave na recepção. 

> Acções expressamente proibidas no Espaço Internet: 

1. Fumar; 

2. Comer ou Beber; 
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3. Utilizar a Internet para qualquer fim ilícito; 

4. Fazer uso deliberadamente deficiente ou lesivo do funcionamento dos sistemas, equipamentos 

e programas instalados; 

5. Utilizar o espaço para fins comerciais e distribuir qualquer tipo de publicidade. Exceptuam-se as 

acções de informação do município acerca de eventos e iniciativas e a divulgação de 

informações de interesse para os utilizadores, com a autorização da Câmara Municipal. 

> Sanções: 

1. A deterioração propositada do material informático, assim como o desrespeito de qualquer 

norma de utilização conduz obrigatoriamente à identificação do autor, à consequente 

interdição de futura utilização do EI.SBA, assim como ao pagamento do prejuízo causado; 

2. O desrespeito por estas normas, por parte dos utilizadores, pode dar origem a procedimento e 

decisão de suspensão do acesso ao Espaço Internet. 

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. A Câmara Municipal reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as presentes normas de 

utilização do EI.SBA; 

2. A Câmara Municipal não assume qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou ilegal dos 

equipamentos do EI.SBA, pelos seus utilizadores. 

 

 

 

São Brás de Alportel, 8 de Abril de 2008 


