
 
 
 

Termos e Condições de Utilização do Portal OCPLP 
 
 
1. Objeto, Âmbito e Finalidade 
Este documento define as regras gerais de utilização do Portal OCPLP, 
cuja propriedade pertence à OCPLP – Organização Cooperativista dos Povos de 
Língua Portuguesa (adiante designada OCPLP), e a sua administração compete à 
CASES – COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL, à OCB – 
Organização das Cooperativas Brasileira e à UNACA – União Nacional das 
Associações de Camponeses Angolanos. 
O Portal OCPLP tem como finalidade a promoção da partilha de experiências, de 
contactos e de informações entre as organizações que pertencem à OCPLP. 
 
Os direitos de utilização sobre o Portal OCPLP e sobre os respetivos 
conteúdos, incluindo os poderes de proceder à sua alteração, divulgação e 
suspensão, são da exclusiva responsabilidade da CASES, OCB e UNACA (adiante 
designadas por Administrador). Os conteúdos divulgados no Portal OCPLP podem 
pertencer ao Administrador, ou, em alternativa, aos respetivos autores/proprietários 
(caso de marcas, logótipos, ou outros elementos registados ou com propriedade 
definida). Neste último caso, a sua utilização no Portal é de interesse mútuo ou com 
fins informativos, não ficando, nesta situação, o proprietário com os seus direitos. 
 
Os Termos e Condições de utilização deste Portal não afastam a aplicação 
de normas legais imperativas, nomeadamente do Código dos Direitos de Autor 
e Direitos Conexos, do Código da Propriedade Industrial, da Lei da 
Criminalidade Informática e do Código da Publicidade, nem de outras 
condições definidas pelo Portal para o acesso e/ou utilização do mesmo. 
 
2. Registo dos Utilizadores no Portal OCPLP 
Para aceder ao Portal OCPLP, os utilizadores serão registados, recorrendo ao seu 
email e a uma palavra-chave, podendo ainda, opcionalmente, ser fornecidas outras 
informações a seu respeito. 
Os registos no Portal OCPLP servirão para divulgação dos produtos e serviços dos 
seus membros, registo de atividades, de formação, de iniciativas, de notícias e 
outras informações consideradas pertinentes. 
 
A informação fornecida aquando do registo no Portal deverá ser confirmada e a sua 
manutenção efetuada pelos utilizadores. 
 
Os elementos utilizados aquando do registo no Portal OCPLP servem o propósito de 
criar uma relação estreita entre os seus utilizadores, e de permitir o contacto e a 
interação entre estes e outros visitantes do Portal. 
 
 



3. Confidencialidade dos dados fornecidos pelos Utilizadores 
O Administrador garante a confidencialidade das informações utilizadas sobre os 
utilizadores aquando do registo no Portal OCPLP, comprometendo-se a não utilizar 
essas informações em nenhuma lista com fins promocionais, seja através de correio 
eletrónico ou de contacto telefónico. 
O Administrador não fornecerá a terceiros os dados indicados pelos seus utilizadores 
aquando do registo, salvo nos casos em que estejam legalmente obrigadas a fazê-lo. 
 
Com o registo no Portal OCPLP, os utilizadores podem aceder livremente a todas as 
secções e funcionalidades deste Portal, podendo, nomeadamente, introduzir 
informações e ficheiros para a sua utilização nas mensagens que aí colocarem, bem 
como alterar ou completar os dados relativos ao perfil da sua organização. 
A divulgação de conteúdos no Portal OCPLP é sempre previamente validada pelo 
Administrador do Portal. 
 
Com exceção dos conteúdos introduzidos e administrados pelo Administrador, os 
conteúdos da área do Utilizador (imagens, textos, ficheiros, links ou outros) são da 
inteira e exclusiva responsabilidade dos seus utilizadores, assumindo estes a sua 
autenticidade, veracidade e respeito pelos direitos de autor. 
 
4. Conduta do Utilizador 
Os utilizadores comprometem-se a não utilizar o Portal de uma forma que seja 
suscetível de violar posições juridicamente protegidas do Administrador ou de 
terceiros, devendo ainda fazer uma utilização que seja responsável, prudente e 
cuidadosa, e a não perturbar ou degradar a continuidade, integridade e qualidade 
dos recursos e funcionalidades do Portal OCPLP. 
 
Os utilizadores deverão abster-se de tentar obter informações, mensagens, gráficos, 
desenhos, arquivos de som e/ou imagens, fotografias, gravações, vídeos e software 
e, em geral, qualquer tipo de material ou conteúdo disponível no Portal, utilizando 
meios ou procedimentos distintos daqueles que tenham sido postos à sua disposição 
ou dos que se usam habitualmente na Internet para tal efeito, não podendo, em 
qualquer caso, utilizar métodos que afetem as funcionalidades do Portal ou de 
qualquer aplicação. 
 
Os materiais, conteúdos e software do Portal produzidos ou desenvolvidos pelo 
Administrador ou por terceiros são suscetíveis de serem protegidos através de 
direitos de propriedade intelectual. 
A reprodução, alteração, cópia, uso, distribuição, comercialização, comunicação 
pública ou privada, aproveitamento, descarregamento ou qualquer outra forma de 
utilização e exploração dos materiais e conteúdos do Portal (incluindo, 
nomeadamente, o seu desenho, configuração e forma de apresentação) não é 
permitida sem a autorização prévia, por escrito, do Portal OCPLP ou dos terceiros 
titulares dos direitos em causa. 
 
Não será permitida a divulgação de conteúdos comprovadamente violadores de 
direitos de propriedade intelectual e de autor, de caráter provocatório, incitadores à 
violência, discriminatórios ou quaisquer outros que possam ser ofensivos da moral e 
dos bons costumes. 
É expressamente proibido aos utilizadores divulgar a sua palavra-passe ou permitir a 
utilização da sua conta por terceiros. 
 
Qualquer ato ou tentativa de alteração de materiais, conteúdos ou de software, de 
carregamento de informação, de acesso não autorizado ou outra ação que possa 
causar danos ou colocar em risco a integridade, continuidade ou qualidade do Portal 



não são permitidos. 
 
O Administrador, através do Portal OCPLP, reserva-se o direito de, em qualquer 
momento e sem necessidade de aviso prévio, tomar todas as providências 
necessárias, incluindo restrições ou limitações de acesso, para assegurar a 
integridade, segurança, continuidade ou qualidade do Portal. 
 
5. Exclusão de Responsabilidade 
O Administrador não pode ser responsabilizado pela introdução no Portal OCPLP de 
conteúdos que violem os Termos e Condições de Utilização do Portal, não lhe sendo 
possível monitorar, de forma permanente, as publicações introduzidas pelos diversos 
utilizadores. 
Assim que tenha conhecimento da existência de publicações que violam as regras de 
utilização do Portal, o Administrador diligenciará no sentido de proceder à sua  
imediata eliminação. 
 
O Administrador, enquanto responsável pela administração do Portal OCPLP, não 
pode ser responsabilizado por qualquer perda de informação colocada naquele Portal, 
nem pela utilização dos seus conteúdos (textos, nomes, imagens, ficheiros, links ou 
outros) por terceiros, qualquer que seja o seu propósito, atendendo a que os 
mesmos estarão disponíveis para todo o público e poderão ser livremente utilizados 
em regime de “Creative Commons”. 
Ao colocar textos, nomes, imagens, ficheiros, links ou qualquer outra informação ou 
conteúdo no Portal OCPLP, o utilizador declara conhecer a existência ou inexistência 
de direitos de autor sobre os mesmos e de os respeitar, assumindo a 
responsabilidade pela sua utilização, bem como as consequências da sua divulgação 
e acesso públicos. 
 
O Administrador não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou informações 
incorretas divulgadas no Portal OCPLP, nem por qualquer prejuízo que advenha para 
o utilizador (ou outrém) por se ter baseado exclusivamente nos conteúdos ali 
publicados. 
 
6. Disposições Finais 
Com o acesso ao Portal OCPLP, os utilizadores ficam obrigados a aceitar os Termos e 
Condições que estiverem em vigor, comprometendo-se a observar as regras de 
utilização deste Portal, bem como a denunciar ao Administrador qualquer 
comportamento que constitua uma violação daquelas regras. 


