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WIFI4EU - TERMOS E CONDIÇÕES 

Uso Correto do Serviço: 

O acesso ao serviço está condicionado ao uso legal e apropriado do mesmo. A utilização do serviço 

e quaisquer atividades desenvolvidas online através deste, não podem violar qualquer lei, 

regulamento aplicável ou direitos de terceiros. 

É proibido o uso do serviço para as seguintes atividades: 

 - O envio de e-mails não solicitados em massa através da internet (spam) 

 - Acesso e uso de redes P2P e torrents; 

 - Atividades que invadam a privacidade de terceiros; 

 - Violação dos direitos de propriedade intelectual 

 - Publicitar, solicitar, transmitir, armazenar, publicar, apresentar, ou de qualquer outra forma tornar 

disponíveis, conteúdos de material obsceno ou indecente e linguagem ou materiais difamatórios, 

abusivos, ameaçadores ou persecutórios, que encorajem a violência física, destruição de propriedade 

ou que contenha linguagem ou incite a atos eticamente reprováveis; 

 - Falsificar a identidade de pessoas, empresas ou sítios, quer no seu todo ou em parte, por forma a 

mascarar a devida proveniência e/ou autoria; 
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- Aceder ilegalmente ou sem autorização a computadores, contas de utilizador, equipamentos ou 

redes pertença de terceiros ou tentativa de quebras as medidas de segurança de outro sistema.  

 - Distribuir informação relativa à criação e ao envio de vírus, vermes, cavalos de tróia, pinging, 

flooding, mailbombing ou ataques de negação de serviço.  

- A venda, transferência ou aluguer do serviço a clientes ou terceiras partes, quer diretamente ou como 

parte de um serviço ou produto criado para revenda. 

 

Condições de utilização: 

 - O serviço pode ser interrompido e não é isento de erros; 

 - Podem estar disponíveis, através do serviço, vírus ou outras aplicações perigosas; 

 - A segurança do serviço não é garantida e que terceiras partes podem aceder ao seu computador ou 

ficheiros ou de qualquer outra forma monitorizar a sua conexão; 

- O fornecimento deste serviço é gratuito e é baseado neste acordo e na responsabilidade limitada 

especificados nesta secção; 

- Os dados de acesso à rede podem ser guardados de acordo com a Lei 32/2008 de 17 de Julho. 

- O acesso a estes serviços pode ser suspenso, bloqueado ou terminado em qualquer momento e por 

qualquer razão pelo Município de Torre de Moncorvo. 
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Responsabilidade por danos 

Sob nenhuma circunstância o município é responsável por danos directos, indirectos, especiais, 

punitivos ou incidentais, ou perda de lucros, quer previsíveis ou imprevisíveis, baseados em queixas 

de clientes ou seus representantes derivada de quebra ou falha de qualquer garantia expressa ou 

implícita, quebra de contrato, falsa representação, negligência e responsabilidade legal estrita ou 

outra.  

Alteração das Condições Gerais de Acesso 

Este documento pode ser alterado sem aviso prévio. 

  


