
 
 

Código de Conduta da Página do Camões, I.P. 

(em utilização no Facebook) 

 

A página do Facebook do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. tem como 

objetivo criar um espaço de partilha de informação e troca de experiências individuais. 

Para garantir que este espaço cumpre os seus objetivos, o Camões, I.P., preparou o presente 

Código de Conduta a ser respeitado por todos os membros desta.  

É um direito do Camões, I.P., eliminar, sem qualquer pré-aviso, conteúdos considerados ilícitos 

e denunciar tais situações à entidade Facebook, caso os utilizadores desrespeitem as normas 

vigentes. São considerados ilícitos, designadamente, os conteúdos seguintes: 

 

1. Mensagens ou imagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de 

discriminação ou preconceito de qualquer natureza. 

 

2. Mensagens ou imagens de caráter ofensivo, violento, ou de teor sexual. 

 

3. Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome, e/ou imagem dos utilizadores da 

página, e/ou da notoriedade e prestígio da marca, e/ou outros direitos de propriedade 

 

4. Utilização da página para propósitos políticos, religiosos, ou comerciais. 

 

5. Publicação de mensagens repetidas e não construtivas. 

 

6. Publicidade a produtos, marcas, empresas, serviços, ou iniciativas que não do Camões 

I.P. e/ou dos seus parceiros. 

 

7. Violação de direitos de propriedade intelectual e de direitos de imagem: não deverão 

ser publicados filmes, fotografias ou textos que não sejam propriedade do utilizador 

e/ou sem autorização expressa do proprietário. 

 



 
 

8. Conteúdos que procuram o recrutamento para outras iniciativas que não as 

promovidas pelo Camões I.P. e/ou pelos seus parceiros; 

 

9. Mensagens com fonte fraudulenta; 

 

 

10. Tentativas de phishing, ou seja, intenção de adquirir informações sigilosas, tais como 

senhas, números de cartão de crédito e outros dados pessoais ou empresariais. 

 

Ao aceder a esta página no Facebook, o utilizador aceita cumprir os Termos e Condições 

apresentados. Estes Termos constituem o acordo e substituem entendimentos ou acordos 

anteriores orais ou escritos, relativos ao uso do Facebook ou outros serviços e aplicações 

disponibilizados via Internet pelo Camões, I.P. 

 


