Termos e Condições de Participação e Política de Gestão de comentários, imagens e/ou vídeos nas
plataformas sociais do IPO de Coimbra
Seja muito bem-vindo às redes sociais do IPO de Coimbra.
O IPO de Coimbra utiliza a sua presença nas plataformas socias para divulgar notícias, informações,
imagens, vídeos e demais conteúdos relativos às atividades que desenvolve e outras iniciativas ou temas
enquadrados no contexto do Serviço Nacional de Saúde, direta ou indiretamente relacionados com as
suas competências e atribuições legais.
Para tal, o IPO de Coimbra dispõe das seguintes plataformas sociais, que o convidamos a seguir: Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter e Youtube.
A gestão das páginas supra referidas, é da exclusiva responsabilidade e competência do Gabinete de
Comunicação do IPO de Coimbra.
O uso das redes sociais do IPO de Coimbra está sujeito aos princípios de respeito, tolerância, privacidade,
atendimento ao utente e de não censura.
Não serão excluídas mensagens e comentários públicos desde que respeitem os termos e condições que
a seguir apresentamos.
Serão, assim, removidos comentários, imagens e/ou vídeos nos seguintes casos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Que não se relacionem diretamente com o propósito ou tema da página e/ou da publicação
referida;
Que utilizem palavras obscenas, ameaças ou assédio;
Que façam promoção ou propaganda de partidos políticos, instituições religiosas ou negócios
(SPAM), transação comercial ou atividade ilegal, bem como comentários que violem direitos de
autor ou marcas comerciais;
Que sejam ofensivos que se constituam como ataques pessoais, xenófobos, difamatórios e/ou
caluniosos;
Que visem denegrir etnias, grupos religiosos, género, orientação sexual, estado de deficiência;
Que atentem contra os direitos humanos em geral e das crianças em particular;
Que se constituam como incitamento ao ódio, à violência ou à ofensa a pessoas e/ou instituições;
Que contenham hiperligações para publicações que não obedeçam às regras dos números
anteriores;
Que promovam a desinformação.

Importa, ainda, informar o seguinte:
1.
2.

Caso as publicações sejam provenientes de perfis falsos ou que violem as regras definidas pelo
Facebook, também essas serão eliminadas;
No caso de reincidência de comportamentos contrários a estas regras, e sem aviso prévio, o
utilizador referido poderá ser bloqueado indefinidamente:

Quaisquer comentários, imagens e/ou vídeos que não respeite estas regras poderá ser removido/a sem
que disso tenha que ser dada explicação por parte do IPO de Coimbra, dado que, nessas circunstâncias,
estes serão removidos por não cumprirem as regras aqui explicitadas.
O IPO de Coimbra não se responsabiliza por interrupções do serviço ou outros problemas técnicos da
responsabilidade das plataformas Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube.
Os Termos e Condições de Participação e Política de Gestão de comentários, imagens e/ou vídeo nas
plataformas sociais do IPO de Coimbra, podem ser alterados a qualquer momento, sem que disso tenha
que ser dada informação prévia.

