
 
 
 

POLÍTICA EAQUALS DE UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 
 

 
As redes sociais são ferramentas de comunicação através da internet que permitem interação 

através da partilha e consumo de informação. Esta política cobre a utilização das plataformas de 

Redes Sociais da Eaquals e também a área de interação social. 
 

As plataformas de Redes Sociais da Eaquals são:  
 

Página Facebook da Eaquals  https://www.facebook.com/EAQUALS 
 

Blogue da Eaquals https://www.eaquals.org/members/members-blog 
 

Página Linkedin da Eaquals https://ie.linkedin.com/company/eaquals 
 

Conta Twitter da Eaquals  https://twitter.com/Eaquals 
 

Conta Instagram da Eaquals https://www.instagram.com/eaquals/ 
 

Conta Vimeo da Eaquals https://vimeo.com/user9386256 
 
 

 
Termos da Política Eaquals de Utilização das Redes Sociais: 

 
O objetivo desta política é garantir que todas as interações que têm lugar nas plataformas de redes 

sociais da Eaquals são relevantes, respeitosas e legais. 
 

Todos os que utilizam e interagem com as plataformas Eaquals nas redes sociais consentem em 

aderir a e cumprir esta política, no entendimento que todas as publicações são de domínio público.  
 

 
 

• Respeite os outros em todas as publicações. As mensagens não devem incluir conteúdos que 
possam ser considerados ofensivos. Antes de publicar, considere todos os comentários a 
partir da perspetiva de outros. 

 

 
• Considere como pode ajudar a desenvolver e crescer a rede da Eaquals através das suas 

publicações e conversas online. Partilhe conteúdos se lhe parecer que são úteis e de interesse 
para os outros membros.  

 

 
• Garanta que todas as fontes são citadas e referenciadas. Não use material protegido por 

direitos de autor. A Eaquals não é responsável por qualquer informação publicada que 
possa infringir as leis de direitos de autor. 

 

 
• Se algum conteúdo que considerarmos ser ‘spam’ for publicado nas plataformas de redes 

sociais da Eaquals, será eliminado. 
 

 
A Eaquals reserva-se o direito de alterar e atualizar esta política. 

 
Política atualizada a 25.05.2018. 

 

 
Eaquals www.eaquals.org 
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