
 

 

FICHA DE INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

PLATAFORMA E APLICAÇÃO FITescola® 

 

O FITescola® é um programa referenciado nas Aprendizagens Essenciais de Educação Física, 

que assenta o seu funcionamento numa plataforma inovadora, de acesso reservado aos 

utilizadores, baseado no conhecimento científico mais atualizado da avaliação e educação da 

aptidão física.  

A DGE procede ao tratamento dos dados pessoais dos Alunos, dos Encarregados de Educação 

e dos Docentes no âmbito da Plataforma FITescola® e da Aplicação FITescola® (doravante 

designadas por FITescola®), de acordo com as normas aplicáveis no âmbito da proteção de 

dados ou da segurança da informação, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Proteção 

de Dados e a Lei de Execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo o 

tratamento de dados realizado nos seguintes parâmetros:  

 

1. Responsável pelo tratamento: DGE – Direção-Geral da Educação, Pessoa Coletiva com o NIPC 600 
084 809, doravante designada por DGE, com endereço postal na Av. 24 de Julho, 140, 1399-025 
Lisboa, Telefone 213 934 500 e Correio Eletrónico dge@dge.mec.pt . 

2. Contactos do Encarregado da Proteção de Dados: o responsável pelo tratamento dispõe de um 
correio eletrónico específico para efeitos de proteção de dados pessoais, estando o Encarregado 
da Proteção de Dados disponível através do endereço epd@dge.mec.pt . 

3. Categorias de titulares de dados: Alunos, Encarregados de Educação e Docentes. 

4. Dados pessoais a tratar: 
- Dados dos Alunos: 
Biográficos: Nome, data de nascimento, sexo do aluno, número de identificação fiscal, email do 
aluno, nível de ensino, código da unidade orgânica, nome da escola e estatuto socioeconómico. 
Aptidão física (Composição corporal):Peso (kg), Altura (cm), perímetro da cintura (cm), 
percentagem de massa gorda (%) e dispêndio energético (Kcal.). 
Aptidão física (Aptidão aeróbia): Vaivém (número de percursos) e Milha (tempo despendido). 
Aptidão física (aptidão neuromuscular): Abdominais (repetições); Flexões de braços (repetições); 
Impulsão Vertical (cm); Impulsão Horizontal (cm); Flexibilidade dos ombros (s/n); Flexibilidade 
dos membros inferiores (cm); Prancha (s); Teste 4x10 m (s); Velocidade 20 m (s); Velocidade 40 
m (s); Teste Saltos Laterais (repetições); Teste de Transferências Laterais (pontos); Teste de 
lançamento alternado à parede (repetições); Velocidade de lançamento dos membros superiores 
e inferiores, através de radar próprio (m/s). 
- Dados dos Encarregados de Educação: Nome e email. 
- Dados dos Professores: Nome, Email, Género, NIF, Tipo de documento e o respetivo número e 
telefone. 

5. Contexto e finalidade do tratamento: os dados pessoais dos titulares são tratados exclusivamente 
no contexto da matrícula na disciplina de Educação Física, com a finalidade exclusiva de proceder 
à a avaliação da aptidão física e à monitorização da competência motora dos alunos no âmbito do 
desenvolvimento curricular da Educação Física (conforme decorre do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 
6 de julho e do Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho). 
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6. Fundamento jurídico: sendo obrigatória a matrícula na disciplina de Educação Física e estando 
regulados os parâmetros da avaliação, o tratamento dos dados tem como fundamento o 
cumprimento de obrigações jurídicas.  

7. Recolha de dados: a disponibilização da FITescola® pela DGE, permite que os professores de 
Educação Física, integrados nos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas Não Agrupadas (ENA), 
recolham a informação relativa à avaliação da aptidão física, dando cumprimento às orientações 
presentes nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Física (as quais constituem 
referenciais curriculares ao abrigo do Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho)., estando 
garantida a privacidade ou confidencialidade da sua recolha e a respetiva integridade, qualidade 
e exatidão dos dados. 

8. Consequências do não fornecimento dos dados necessários: uma vez que o fundamento da 
legitimidade do tratamento dos dados é o cumprimento de obrigações jurídicas, o titular dos dados 
está obrigado a permitir o tratamento dos dados pessoais que sejam considerados necessários à 
prossecução das finalidades específicas desse tratamento, pelo que, o não fornecimento desses 
dados inviabiliza a matrícula do aluno. 

9. Destinatários: o responsável pelo tratamento procede ao tratamento por si (através de 
profissionais sujeitos à obrigação de sigilo profissional) ou por sua conta, através de 
subcontratantes credenciados para a prestação de serviços por si selecionados e vinculados a 
estritas medidas técnicas e organizativas ajustadas à proteção dos dados pessoais. 

10. Medidas de segurança: estão implementadas as medidas de segurança técnica e organizativa 
consideradas adequadas para assegurar um nível de segurança do tratamento dos dados adequado 
ao risco, nomeadamente em relação ao tratamento não autorizado ou ilícito dos dados pessoais e 
à respetiva perda, destruição ou danificação acidental.  

11. Prazo de conservação: sem prejuízo das situações excecionais de prorrogação do prazo de 
conservação previstos na lei ou consideradas necessárias para a defesa de direitos ou interesses 
legítimos, o prazo de conservação dos dados para consulta e/ou registo dos utilizadores, através 
de acessos devidamente codificados na FITescola®, correspondente ao período que o aluno 
frequenta a escolaridade obrigatória, tem um período mínimo de 12 anos e máximo de 14 anos, 
uma vez que podem ocorrer situações de retenção do aluno, sendo objeto, findo esse período, de 
um procedimento de anonimização. 

12. Comunicação de dados: com exceção das situações de obrigatoriedade convencional ou legal de 
comunicação de dados, não existem operações de comunicação de dados, não sendo os dados 
pessoais comunicados a terceiros. 

13. Interconexão de dados: a Plataforma FITescola® está em interconexão com os sistemas do 
Programa Escola 360 (E360) e com os sistemas MISI, não havendo necessidade de atualizar os dados 
biográficos, uma vez que estes são inseridos centralmente, correspondendo aos dados 
disponibilizados no momento de matrícula, sendo a informação recolhida em contexto letivo e 
inserida na  Plataforma FITescola® atualizada em função dos momentos de avaliação da 
responsabilidade dos professores de Educação Física do AE ou ENA.  

14. Decisões automatizadas: embora exista interoperabilidade nos termos acima referidos, não são 
realizadas operações de decisão automatizada. 

15. Transferências internacionais de dados pessoais: não são realizadas operações de transferência 
de dados pessoais de candidatos para um país terceiro ou uma organização internacional fora da 
UE. 



 

 

16. Tratamentos e suportes: os dados pessoais são recolhidos e processados informaticamente por 
técnicos ou professores com relações contratuais com o responsável pelo tratamento, sendo 
atualizados historicamente durante o processo posterior de avaliação dos alunos, sendo objeto de 
múltiplos tratamentos de caráter não automatizado e automatizado e sendo objeto de 
incorporação em diversos tipos de suportes analógicos ou digitais que sejam considerados 
necessários para alcançar as finalidades definidas. 

17. Direitos do titular dos dados: o titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo 
tratamento o acesso, a retificação ou o apagamento dos seus dados pessoais, bem como a 
limitação ou a oposição ao tratamento e a portabilidade dos dados, nas condições previstas na lei.  

18. Endereço para exercício de direitos: para solicitar qualquer informação, apresentar reclamações 
ou requerer o exercício de direitos é favor contactar pelo endereço de correio eletrónico 
epd@dge.mec.pt. 

19. Direito de reclamação à autoridade de controlo: o titular dos dados pode sempre exercer, caso 
assim o considere necessário, o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (www.cnpd.pt). 

20. Políticas de Proteção de Dados: as operações de tratamento de dados pessoais são realizadas 
de acordo com a Política de Proteção de Dados Geral da DGE que se encontra disponível em 
www.dge.mec.pt e da Política de Proteção de Dados da FITescola® que se encontra disponível 
em https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=26. 
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