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Termos de Utilização do Site GivingTuesday Portugal (www.givingtuesday.pt) 

 

Entre 

A Simplicity Episode, 

adiante designada por 

Giving Tuesday Portugal, 

com sede em Morada, 

pessoa coletiva n.º xxxx , , 

neste ato representada por 

xxxx , na pessoa de xxxx 

 

e 

 

A Organização xxx, 

organização não 

governamental sem fins 

lucrativos, pessoa coletiva 

n.º504568566, sediado na 

Av. de Ceuta (Sul), Lote 4, 

Loja 1, 1300-125 Lisboa, e 

aqui representado pela 

Directora Executiva, Dra. 

Carla Paiva 

 

Ambas as partes 

reconhecem competência e 

plenas capacidades para 

formalizar o presente 

protocolo.Apologies 

 Distribution  Minutes keeper  Draft note  
Action 

 1. O movimento #GivingTuesday, uma campanha internacional que 

fomenta a doação, o voluntariado e a filantropia na sociedade. 

2. A activação do movimento #GivingTuesday é suportada por um 

conjunto de acções de comunicação, essencialmente com recurso 

massivo às redes sociais e, em que participam grandes organizações, 

empresas e cidadãos. 

3. O GivingTuesday Portugal criou e coloca à disposição de cidadão, 

empresas, organizações sociais, parceiros e demais partes interessadas 

utilizad , o website www.givingtuesday.pt 

), a título gratuito. 

4. O website contém uma subpágina dedicada às organizações sem fins 

lucrativos  

(www.givingtuesday.pt/projectos), onde as mesmas podem fazer a 

adesão ao movimento e apresentar os projectos que promovem e para 

os quais procuram visibilidade e apoio . 

5. A utilização do website em geral e da subpágina identificada no ponto 4 

em particular, é sujeita à aceitação prévia e permanente de todos os 

utilizadores dos seguintes princípios: 

5.1. É da responsabilidade única e exclusiva dos utilizadores garantir a 

veracidade e actualidade dos conteúdos fornecidos para publicação 

no website, que deverão estar alinhados com os princípios do 

movimento #GivingTuesday de inclusão, diversidade e 

solidariedade; 

5.2. As apresentações das organizações e projectos devem ser factuais, 

não sendo admissíveis conteúdos de natureza comercial; 

5.3. Os utilizadores comprometem-se em garantir que detêm o direito 

sobre a utilização de imagens, vídeos ou qualquer outro tipo de 

conteúdo que não seja propriedade intelectual dos mesmos; 
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5.4. Os utilizadores comprometem-se a fazer uma utilização cuidada e 

responsável do website, abstendo-se de utilização de linguagem 

não adequada ou que possa ser considerada agressiva, ofensiva ou 

discriminatória por motivos políticos, de raça, etnia, nacionalidade, 

religião, género, orientação sexual, doença ou deficiência grave, 

incitar à violência ou desordem civil e social. 

6. Sem prejuízo da cláusula 5, na totalidade das suas alíneas, os 

utilizadores que pretenderem publicar informação dos seus projectos, 

deverão facultar à GivingTuesday, os seguintes elementos de 

informação: 

6.1. Estatutos de Constituição e posteriores alterações, bem como 

correspondentes publicações;        

6.2. Cartão de Pessoa Coletiva;        

6.3. Certidão de situação contributiva da Segurança Social;        

6.4. Comprovativo de que a Instituição está isenta de IVA segundo o 

artigo 9º do CIVA;   

7. Os elementos de informação constantes na cláusula 6 deverão ser 

fornecidos em formato digital através da funcionalidade de 

carregamento disponível no website. 

8. A publicação efectiva dos projectos, no website, após submissão dos 

mesmos, ficará condicionada à disponibilização prévia dos elementos de 

informação constantes na cláusula 6. 

9. Qualquer utilização abusiva do website poderá ser comunicada à 

GivingTuesday Portugal, através do email geral@givingtuesday.pt, que 

num espaço de 72 horas analisará a situação reportada e determinará a 

acção ajustada. 

10. A GivingTuesday Portugal reserva o direito de remover do site qualquer 

tipo de conteúdo que não esteja ajustado com os princípios dos 

presentes termos de utilização. 

 

 

 


