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Regulamento de Utilização do Cartão de Identificação Eletrónico  
do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro - Trofa  

 
 
 

Art.º 1.º  

Definição, âmbito e função 

1. O cartão de identificação eletrónico (CIE) é um cartão eletrónico de leitura por aproximação, para 
utilização por todos os alunos, pessoal docente, não docente e colaboradores do Agrupamento de Escolas 
de Coronado e Castro (AECC). Tem como objetivo aumentar a segurança, criar um sistema de fiabilidade 
na troca de informações, simplificar e melhorar a gestão escolar, na escola sede do Agrupamento e na 
escola básica do Castro. 
2. O cartão de identificação eletrónico permite aos seus utilizadores: 

 A sua identificação como membros da comunidade escolar; 
 O acesso às instalações escolares; 
 O pagamento de bens e de serviços; 
 A consulta de saldos e movimentos. 

 
Art.º 2.º 

Responsabilidade 

O CIE é pessoal e intransmissível. Em caso algum pode ser utilizado por outra pessoa. 
 

Art.º 3.º 

Acesso aos serviços 

1. Todos os utentes estão obrigados a passar o CIE num dos leitores existentes à entrada. Este 
procedimento constituirá a única forma de ativar diariamente o cartão que permitirá o acesso a todos os 
serviços. 
2. À saída deverão voltar a passar o cartão no sentido de os desativar. 

 
Art.º 4.º  

Carregamentos 

O carregamento dos cartões será feito exclusivamente na papelaria da respetiva escola. 
 

Art.º 5.º  

Pagamentos 

Os pagamentos de bens e de serviços serão obrigatoriamente efetuados com o cartão escolar. 
 

Art.º 6.º  

Validade 

O CIE do AECC é válido enquanto durar a relação institucional do utente com o Agrupamento. 
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Art.º 7.º  

 Saldo e Reembolso 

1. O saldo transita entre anos letivos. 
2. O reembolso do saldo do cartão é devido aos utentes que terminem a sua relação institucional com o 
Agrupamento. 
3. O reembolso do saldo é efetuado até 15 de setembro de cada ano, findo o qual reverte a favor do 
Agrupamento.  

Art.º 8.º  

Cartão de Identificação 

O CIE constitui o meio de identificação do portador como elemento do Agrupamento, devendo ser 
mantido em perfeitas condições.  
Caso se verifique que um cartão se encontra deteriorado, deve o seu portador dirigir-se de imediato aos 
Serviços Administrativos a fim de proceder à sua substituição. 
 

Art.º 9.º  

Custo e funcionamento 

1. A atribuição do CIE é realizada no início do ano letivo tendo em consideração os três tipos de utentes - 
alunos, pessoal docente e pessoal não docente, que regularmente utilizam os espaços e os serviços da 
escola.  
2. O CIE para os novos alunos do Agrupamento e para o pessoal docentes e não docente que iniciam 
funções é gratuito.  
3. A segunda via do cartão de Identificação é paga pelos seus utilizadores e tem o custo de 5,00 €.  
4. O valor referido no ponto anterior pode ser revisto anualmente. 

 
Art.º 10.º  

Cartão temporário 

1. Quando o portador se esquecer do cartão deve dirigir-se aos Serviços Administrativos e solicitar um 
cartão temporário, válido por 24 horas, para onde será transferido o seu saldo.  
2. A utilização do cartão temporário por mais de 24 horas obriga ao depósito de uma caução de 5,00€. 
3. O valor referido no ponto anterior pode ser revisto anualmente. 

 
Art.º 11.º 

 Substituição do cartão 

1. Quando for necessária a emissão de um novo cartão por perda, extravio, deterioração ou qualquer 
outro motivo imputável ao portador do mesmo, o custo será suportado pelo próprio, no valor de 5,00€. 
2. Durante o período em que o utente esperar pelo novo cartão ser-lhe-á atribuído um cartão temporário, 
mediante o depósito de uma caução de 5,00€. 
3. O valor referido no ponto anterior pode ser revisto anualmente. 
 

Art.º 12.º  

Utilização indevida 

Sempre que seja detetada uma situação de utilização indevida, o titular do cartão será passível de 
procedimento disciplinar. 
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Art.º 13.º  

Compras no Bufete, Papelaria, Reprografia e outros setores 

Todas as aquisições nestes setores são feitas unicamente através do cartão, sem recurso a senha ou 
dinheiro. 

 

 

Art.º 14.º  

Privacidade 

Todos os dados e informações registados no cartão de utente são para uso, único e exclusivo, dos serviços 
do Agrupamento.  

 

Art.º 15.º  

 Outras situações 

Todas as situações omissas neste regulamento, serão analisadas pelo Diretor ou por quem o substituir e 
tomadas as ações apropriadas a cada caso. 

 

Aprovado, por unanimidade, em reunião do Conselho Administrativo de 19 de julho de 2017 (Ata CA n.º 
26-2017) 

 

 

O Presidente do Conselho Administrativo 

 

____________________________ 

Renato Jorge Cruz Carneiro 


