Anexo II
TERMOS DE REGISTO
Ao usar este fórum, compromete-se a não postar nenhum material falso, difamatório, incorrecto, abusivo, inflamatório,
insultuoso, vulgar, odioso, perseguidor, obsceno, profano, de cariz sexual, ameaçador, que invada a privacidade de
terceiros ou outro que viole, de alguma forma, as leis portuguesas e internacionais. Compromete-se também em não
postar qualquer material com direitos de autor, a menos que possua os direitos sobre o mesmo ou possua um
consentimento escrito do possuidor desses direitos. Publicidade não autorizada, repetição constante do mesmo texto,
anúncios, prolongamento de palavras e esquemas piramidais, praticas conhecidas como “internet trolling” ou “Internet
bulling” são, também, proibidos neste fórum.
Note-se que é impossível, para os moderadores e administradores deste fórum, confirmar a legitimidade das mensagens.
Por favor, lembre-se que nós não monitorizamos activamente as mensagens colocadas, tal como não nos
responsabilizamos pelo conteúdo das mesmas. Não garantimos a exactidão, integridade, ou utilidade de qualquer
informação apresentada. As mensagens colocadas expressam o ponto de vista do autor, e não, necessariamente, o
ponto de vista deste fórum, dos seus moderadores ou administradores. Qualquer pessoa que sinta que uma mensagem
colocada é censurável é aconselhada a notificar imediatamente um administrador ou moderador do fórum. Sempre que
se verificar que é necessário proceder à remoção de conteúdos censuráveis, os moderadores e administradores do
fórum, reservam o direito de proceder a esta remoção, logo que esse conteúdo seja detectado. Este é um processo
manual, pelo que pedimos compreensão pelo facto de podermos não conseguir remover ou editar as mensagens
colocadas de forma imediata. Esta política é igualmente aplicável à informação incluída no perfil dos membros.
Você é totalmente responsável pelo conteúdo das suas mensagens. Para além disso, concorda em não lesar ou causar
qualquer dano à equipa deste fórum, assim como a sites afiliados. Os administradores do fórum reservam o direito de
revelar a identidade dos utilizadores (ou qualquer outra informação obtida neste serviço) no caso de surgir alguma queixa
formal ou acção legal, causada pelo uso deste fórum.
Ao registar-se tem a possibilidade de escolher o seu nome de utilizador. É aconselhado usar um nome de utilizador
apropriado e não alusivo a nenhum concessionário ou loja, como forma de publicidade. Ao registar esta conta de
utilizador, para sua protecção, concorda em nunca dar a sua palavra-passe a outra pessoa, excepto a um administrador.
Concorda também em nunca utilizar a conta de outra pessoa qualquer que seja a circunstância. É altamente
aconselhável usar uma palavra-passe única e complexa para a sua conta, de forma a impedir o uso indevido da mesma.
Depois de se registar e autenticar-se no fórum, poderá completar o seu perfil. É da sua responsabilidade apresentar
informação exacta e adequada. Qualquer informação que seja considerada inadequada ou de natureza vulgar, pelos
administradores do fórum, será removida, com ou sem aviso prévio. Poderão ser aplicadas sanções apropriadas.
Lembre-se que, cada vez que coloca uma mensagem, o seu endereço de IP fica gravado, para a eventualidade de ter de
ser banido do fórum ou para contactarmos o seu ISP. Isto apenas acontecerá na eventualidade de ocorrer uma violação
relevante deste acordo.
É importante referir que este software adiciona um cookie, ficheiro de texto contendo bits de informação (como o nome
de utilizador e palavra-passe) na cache do seu navegador, que serve, apenas, para o manter automaticamente
autenticado. O software não recolhe nem envia qualquer outro tipo de informação para o seu computador.
A aceitação dos presentes termos do Acordo de Registo implica igualmente uma aceitação dos Estatutos, Regulamento
Interno e demais normas que vigorem à data da sua inscrição, estando os mesmos disponíveis para consulta na página
principal do fórum.
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