Regras do Fórum do Portal ZOOM
1. O Fórum do Portal ZOOM é um espaço de reflexão e de debate sobre as
diversas questões e temáticas ligadas à Economia Social, espaço este que é
regido por um conjunto de regras elementares necessários ao seu normal
funcionamento e ao seu máximo aproveitamento por parte dos
utilizadores. Deste modo, é obrigatório ler as regras que se seguem antes
de se inscrever e de participar no Fórum do Portal ZOOM. A participação
neste Fórum pressupõe que o utilizador leu e concordou com as regras do
mesmo.
2. O grande objetivo que preside a este Fórum é a dinamização e a
consolidação do setor da Economia Social, através da interação entre os
seus diversos agentes e da partilha de experiências.
3. Este conjunto de regras tenta ser o mais abrangente possível, de modo a
prever as situações mais comuns. De qualquer forma, é impossível
antecipar o imprevisível, pelo que o Administrador do Fórum será
soberano para decidir acerca de todas as situações sendo, por isso, livre de
adotar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento.
4. Estas regras são aplicáveis em todo o Fórum, abrangendo todas as suas
funcionalidades e englobando, nomeadamente, as comunicações de
correio eletrónico nele geradas, nas ‘private messages’ (quando reportadas,
visto serem formas de comunicação privadas), e em qualquer outro meio.
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5. O não acatamento destas regras poderá conduzir à aplicação de sanções
por parte do Administrador do Fórum do Portal ZOOM, sanções essas que
variarão em função da natureza e da gravidade da conduta do utilizador e
que podem conduzir à suspensão ou à expulsão (ban) deste último.
6. Os utilizadores do Fórum do Portal ZOOM podem expressar-se
livremente, desde que respeitem os demais utilizadores, bem como as
regras do Fórum.
7. Não existe um limite para o número máximo de posts que cada utilizador
pode publicar, não sendo, no entanto, admitida a prática de SPAM.
8. Apenas é permitido um registo por cada utilizador do Fórum do Portal
ZOOM, de modo a impedir qualquer tentativa de proliferação dos
chamados ‘clones’.
9. É proibida a publicação dos seguintes tipos de conteúdo neste Fórum:
a)

Má educação, insultos, ataques pessoais, violência ou
qualquer outro post considerado incendiário ou
provocador;

b)

Pornografia, nudez explícita ou qualquer outro
material suscetível de ferir a sensibilidade dos
utilizadores do Fórum;

c)

Racismo, xenofobia ou qualquer outra ofensa à
condição humana;

d)

Qualquer tópico ou post que promova atividades
ilícitas, criminais ou contrárias aos bons costumes;

e)

Qualquer post que constitua a violação de direitos de
autor, ou de propriedade inteletual;

f)

Publicidade a qualquer produto, serviço, empresa ou
instituição;
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g)

Posts de sentido ou de conteúdo manifestamente
vazio.

10. É proibida a edição/eliminação/alteração significativa do sentido ou do
conteúdo dos posts publicados, em especial se os mesmos já foram objeto
de resposta por parte dos outros utilizadores do Fórum.
11. Os posts devem ser publicados em língua portuguesa, sendo obrigatória a
citação da fonte quando o texto não foi escrito pelo utilizador que
introduziu o post.
12. Os utilizadores devem procurar evitar a utilização de smiles, line breaks,
imagens, cores, tipo de letra e capslock, sob pena de tornarem os tópicos ou
os posts ilegíveis ou confusos para os demais utilizadores.
13. A escolha do nickname por parte de cada utilizador deve ser ponderada, na
medida em que o utilizador irá mantê-lo ao longo de toda a sua
permanência no Fórum do Portal ZOOM, sendo expressamente proibidos
todos os nicknames que contenham calão, seja confundíveis com os
nicknames de outros utilizadores registados, ou que promovam sites,
produtos ou marcas.
14. Sendo o Fórum do Portal ZOOM de natureza pública, os posts partilhados
pelos diversos utilizadores são de consulta pública e, caso o utilizador
decida abandonar ou deixar de participar no Fórum, não serão eliminados.
15. O Administrador do Fórum pode eliminar qualquer post que constitua
uma violação das regras do Fórum, sem necessidade de avisar e/ou
justificar tal decisão ao utilizador que procedeu à sua publicação.
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16. Os utilizadores dispõem da possibilidade de denunciar os posts que violem
as regras do Fórum do Portal ZOOM, cabendo ao Administrador do
Fórum apreciar a denúncia.
17. É expressamente proibida a publicação de posts de contestação à atuação
do Administrador do Fórum do Portal ZOOM, devendo qualquer
reclamação ser enviada, através de mensagem privada, ao Administrador
deste Fórum.
18. As opiniões expressas no Fórum do Portal ZOOM são da exclusiva
responsabilidade dos utilizadores que as publicam, não exprimindo
necessariamente a opinião ou o ponto de vista do Fórum do Portal ZOOM,
pelo que, nem o Fórum do Portal ZOOM nem o seu Administrador
poderão ser responsabilizados, em caso algum, pelas condutas de
qualquer utilizador.
19. O Fórum do Portal ZOOM constitui propriedade privada, pelo que o seu
Administrador reserva-se o direito de admissão e pode impedir o acesso a
este Fórum a quem entender.
20. Qualquer uma destas regras, ou a sua totalidade, pode ser objeto de
revisão ou de alteração por parte do Administrador do Fórum do Portal
ZOOM, sem qualquer dever de aviso prévio aos seus utilizadores.
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