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É com prazer que lhes orferecemos os nossos serviços e a oportunidade de comentar as nossas publicações. 

Ao colocar comentários pedimos-lhe:

• que se refira ao tema abordado,
• que exponha a sua opinião defendendo-a com argumentos válidos,
• que se exprima de modo claro e compreensível.

Além disso, é importante que a discussão seja feita com respeito. Nesse contexto tenha em mente:

Por detrás de cada imagem está uma pessoa  
(“Think before you post”)

• seja sensato e justo e lembre-se que o conteúdo desta página é público;
• respeite os outros utilizadores e as suas opiniões;
• não escreva quando esta irritado.

Lembre-se que A internet não é um espaço sem direitos:

As leis e as regras nacionais e internacionais também são aplicáveis nas redes sociais. Enquanto 
utilizador da secção de comentários, você tem alguma responsabilidade.

Motivo pelo qual, alguns tipos de comentários são inaceitáveis, como:

• conteúdos ilegais, como publicações racistas, discriminatórias, sexistas, pronográficas ou 
violentas, odiosas ou ofensivas,

• conteúdo impróprio, tal como agressões obscenas e pessoais,
• spam, anúncios privados, publicidade, e outros conteúdos comerciais ou informações falsas.

Se essas regras não forem respeitadas, nós nos reservamos ao direito de:

• alertar a pessoa responsável a abster-se de publicar tais comentários;
• não publicar, não editar, de esconder ou mesmo de apagar a publicação;
• bloquear o acesso à nossa plataforma à pessoa responsável;
• tomar todas as disposições necessárias, chegando mesmo às medidas jurídicas.

A pedido, o utilizador pode vir a conhecer o motivo da aplicação de uma dessas medidas.

Enquanto utilizador desta página, você concorda com estes termos e condições de uso. No entant, Se tiver alguma 
pergunta ou dúvida, não hesite em nos contactar.

Esta Netiquetafoi elaborada pela BEE SECURE e pelo Conselho de imprensa (estado Julho 2017).
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