Termos e Condições PT
O acesso/utilização dos serviços de redes municipais de acesso público e gratuito à internet,
nomeadamente as redes sem fios (WiFi) e/ou de equipamentos disponibilizados ao público pelo Município
para acesso à Internet, está sujeito à legislação e regulamentos em vigor, bem como aos seguintes pontos:
- Condições de Acesso
1. Os acessos públicos à Internet disponibilizados pelo Município são de natureza gratuita, procurando
disponibilizar os mesmos em locais de maior afluência turística e popular;
2. O objetivo é fornecer uma conectividade básica e comum à Internet, em locais de maior mobilidade da
população residente e visitante, procurando abranger também locais de serviços públicos, atividades e
espaços públicos;
3. Estes acessos à Internet destinam-se a uma utilização simples, pontual e ocasional por parte dos
utilizadores, não tendo quaisquer obrigações relativas a níveis de serviço, disponibilidade ou condições de
acesso;
4. A sua utilização pode ser limitada a períodos de tempo de utilização consecutivos, velocidade ou outros
meios de acesso, de forma a manter a usabilidade da rede partilhada e a utilização por um número variado
de pessoas, não sendo intuito a disponibilização de uma ligação permanente;
5. Podem estar bloqueados ou limitados determinados portos, protocolos, serviços ou sítios da internet,
devido a questões de segurança ou gestão dos recursos da rede e infraestrutura;
6. Estes serviços não têm como função disponibilizar uma ligação à Internet semelhante à dos acessos
domésticos ou empresariais, devendo para esses fins serem contratualizados serviços comerciais individuais
por parte dos utilizadores com os operadores de telecomunicações, sujeitos à legislação de comercialização
de telecomunicações em vigor;
7. No âmbito da legislação, Comunitária e Nacional, de conservação e tratamento de dados de
comunicações eletrónicas, podem ser guardados dados do acesso à rede nos termos e prazos definidos na
legislação em vigor, nomeadamente o utilizador, MAC Address, local e data;
8. Não são recolhidos quaisquer dados pessoais dos utilizadores que não se destinem ao cumprimento
de obrigações inerentes à legislação em vigor, nem são partilhados com entidades terceiras fora desse
âmbito;
9. Poderão ser recolhidos dados de acesso, não individualizados nem identificativos do utilizador, para
fins estatísticos, monitorização e gestão da infraestrutura, os dados estatísticos de questões colocadas
como a nacionalidade e motivo da visita poderão ser comunicados ao Turismo de Portugal para fins
estatísticos;
10. Apesar de serem implementadas medidas de segurança para acautelar várias situações, devido à
natureza dos acessos disponibilizados, não é possível garantir a total segurança e invulnerabilidade à
intrusão de terceiros que possam, de forma dolosa, aceder e/ou monitorizar a ligação do equipamento do
utilizador, devendo este tomar também as devidas precauções individuais de segurança ao utilizar redes
partilhadas;
11. O Município não pode ser responsabilizado pelo acesso a aplicações maliciosas, vírus ou outros
conteúdos danosos, que eventualmente possam estar disponíveis através destas ligações à internet;
12. O utilizador é responsável pelas ações realizadas na utilização do serviço e pelo seu equipamento, no
caso de ser menor ou inimputável, terá de ter autorização e acompanhamento do seu responsável legal no
uso destes serviços.
- Atividades não permitidas:
13. É expressamente proibido utilizar as redes do Município para qualquer fim ilícito, designadamente
transferências de ficheiros com conteúdo protegido por direitos intelectuais, ou realização de qualquer
atividade proibida por lei;

14. Tentativas de acesso não autorizado a equipamentos na rede ou de outros utilizadores;
15. Utilizar, divulgar, transmitir ou tornar disponíveis de qualquer forma, esquemas fraudulentos ou ilícitos;
16. Vender, comercializar, transferir ou impersonificar os serviços do Município;
17. Envios massivos de emails (spam);
18. Acesso e uso da rede para partilha massiva de ficheiros, como peer-to-peer (P2P), Torrents entre outros
serviços que possam por em causa o bom funcionamento da rede partilhada, utilizando downloads e
uploads intensivos ou um número elevado de sessões estabelecidas;
19. Invasão de privacidade e violação dos direitos de propriedade intelectual;
20. Publicitar, transmitir, solicitar, publicar, apresentar ou tornar disponíveis, conteúdos obscenos ou
indecentes, materiais difamatórios, abusivos, que encorajem violência ou incitem a atos de ódio ou
eticamente reprováveis;
21. Falsificar a identidade de pessoas, empresas, sítios na internet ou mascarar a sua proveniência ou
autoria;
22. Aceder ilegalmente ou sem autorização a computadores, contas de utilizador, equipamentos, redes
pertenças de terceiros ou efetuar atos de tentativas de quebrar medidas de segurança ou interferir com a
rede ou disponibilização de serviços.
- Interrupção do serviço:
23. O acesso a estes serviços pode ser suspenso, bloqueado ou terminado em qualquer momento e por
qualquer razão pelo Município de Alijó, designadamente para manutenção ou reparação dos
equipamentos, não tendo o Município de cumprir nenhum prazo de reposição do serviço;
24. Poderá ser bloqueado o acesso a qualquer dispositivo, temporariamente ou por tempo indeterminado,
caso se considere que tenha efetuado alguma utilização abusiva ou que possa colocar em causa a segurança
ou desempenho da rede.
- Responsabilidade e indemnizações:
25. O Município de Alijó não é responsável por danos diretos ou indiretos baseados na utilização destes
Serviços;
26. Será o utilizador responsabilizado em relação a qualquer queixa, repercussão legal, perdas, danos,
violação dos direitos de terceiros, leis e regulamentos em vigor, relacionadas com a utilização indevida dos
Serviços;
27. Os serviços de acesso público à Internet regem-se pela Lei Portuguesa, devendo todos os pontos
controversos ou quaisquer conflitos, ser dirimidos pelo foro competente.
Estes termos podem também ser consultados na página do Município em http://www.cm-alijo.pt/wifi4eu,
assim como os locais onde são disponibilizados serviços de acessos à Internet.

Termos e Condições EN
The access / use of the services of municipal networks of public and free access to the Internet, namely
wireless networks (WiFi) and / or equipment made available to the public by the Municipality for Internet
access, is subject to the laws and regulations in force, as well as to the following points:
- Access Conditions
1. Public access to the Internet made available by the Municipality is free of charge, seeking to make it
available in places of greater tourist and popular affluence;
2. The objective is to provide basic and common connectivity to the Internet, in places of greater
mobility for the resident and visiting population, seeking also to cover places of public services, activities
and public spaces;
3. These accesses to the Internet are intended for simple, punctual and occasional use by users, without
any obligations regarding service levels, availability or access conditions;
4. Its use may be limited to consecutive periods of time, speed or other means of access, in order to
maintain the usability of the shared network and the use by a varied number of people, with no intention
of providing a permanent connection;
5. Certain ports, protocols, services or websites may be blocked or limited, due to security issues or
management of network and infrastructure resources;
6. These services do not have the function of providing an Internet connection similar to that of home or
business accesses, and for these purposes, individual commercial services should be contracted by users
with telecommunications operators, subject to the current telecommunications marketing legislation;
7. In the scope of the legislation, Community and National, of conservation and treatment of data of
electronic communications, data of access to the network can be kept under the terms and deadlines
defined in the legislation in force, namely the user, MAC Address, place and date;
8. No personal data is collected from users that are not intended to fulfill obligations inherent to the
legislation in force, nor are they shared with third parties outside of that scope;
9. Access data, non-individualized or identifying the user, may be collected for statistical purposes,
monitoring and infrastructure management, statistical data on issues such as nationality and reason for
the visit may be communicated to Turismo de Portugal for statistical purposes;
10. Despite the implementation of security measures to guard against various situations, due to the
nature of the accesses available, it is not possible to guarantee total security and invulnerability to the
intrusion of third parties who can, maliciously, access and/or monitor the connection of the user
equipment, who must also take the appropriate individual security precautions when using shared
networks;
11. The Municipality cannot be held responsible for the access to malicious applications, viruses or other
harmful content, which may eventually be available through these internet connections;
12. The user is responsible for the actions taken in the use of the service and for his equipment, in case
of being a minor or non-imputable, he must have authorization and monitoring from his legal guardian in
the use of these services.
- Activities not allowed:
13. It is expressly forbidden to use the Municipality's networks for any unlawful purpose, namely
transferring files with content protected by intellectual rights, or carrying out any activity prohibited by
law;
14. Attempts to access unauthorized equipment on the network or other users;
15. Use, disclose, transmit or make available in any way, fraudulent or illegal schemes;
16. Sell, trade, transfer or impersonate the services of the Municipality;

17. Massive emailing (spam);
18. Access and use of the network for massive file sharing, such as peer-to-peer (P2P), Torrents and
other services that may jeopardize the smooth functioning of the shared network, using intensive
downloads and uploads or a high number of sessions established;
19. Invasion of privacy and violation of intellectual property rights;
20. Advertising, transmitting, soliciting, publishing, presenting or making available, obscene or indecent
content, defamatory, abusive materials, which encourage violence or incite hateful or ethically
objectionable acts;
21. Falsifying the identity of people, companies, websites or masking their origin or authorship;
22. Illegally or unauthorized access to computers, user accounts, equipment, networks belonging to third
parties or making attempts to break security measures or interfere with the network or services
availability.
- Service Interruption:
23. Access to these services may be suspended, blocked or terminated at any time and for any reason by
the Municipality of Alijó, namely for maintenance or equipment repairing, and the Municipality does not
have to comply with any deadline for replacing the service;
24. Access to any device may be blocked, temporarily or indefinitely, if it is considered that it has made
an abusive use or that could jeopardize the security or performance of the network.
- Liability and compensation:
25. Alijó Municipality is not responsible for direct or indirect damages based on the use of these Services;
26. The user will be liable in relation to any claim, legal repercussions, losses, damages, violation of the
rights of third parties, laws and regulations in force, related to the improper use of this Services;
27. Public Internet access services are governed by Portuguese law, and all controversial points or any
conflicts must be resolved by the competent forum.
These terms can also be consulted on the Municipality's website at http://www.cm-alijo.pt/wifi4eu, as well
as the places where Internet access services are available.

