NORMATIVO DA REDE POSITIVO*
1. É dever impositivo dos seus Membros o cumprimento e aderência às regras
desta rede social (referimos-nos em especial no Portal alojado no Ning nos
Pontos 1, 2 , 4 e 16) e das presentes normas aqui enunciadas.
2. De igual modo é obrigatório, como condição de permanência, preencher os
requisitos que são solicitados em condição de anuência aos Membros por altura
da sua admissão, nomeadamente a sua inscrição em Grupos de Referência. O
funcionamento em Grupos faz parte da Filosofia e "layout" desta Rede e como
tal da sua cultura intrínseca.
3. Não é admissível o uso inapropriado de material pornográfico, prostituição ou
sugestões sexuais a indivíduos menores de 18 anos, palavras obscenas,
insultos, injúrias, ameaças, perseguições, ou ainda de quaisquer outros
comportamentos homófobos ou xenófobos, de discriminação, de estigmatização
ou de faltas de decência e de urbanidade entre os seus Membros.
4. Além do normativo aplicável na REDE POSITIVO, particularmente e no
que se refere aos assuntos pessoais trazidos a público na SALA de
CONVERSAÇÃO GERAL (conhecida como “chat” ou Bate-Papo), estes deverão
ser resolvidos através do recurso da abertura de um separador de
CONVERSAÇÃO PRIVADA.
5. Não consideramos admissível o convite/promoção pública por parte dos
Membros para IM’s (Mensageiros Internet Instantâneos: Yahoo, MSN, AOL , etc)
por considerarmos que estes delapidam a dinâmica normal do chat/sala de
conversação da página e prejudicam o GRUPO enquanto REDE SOCIAL,
esvaziando-o de presenças. A REDE POSITIVO não pode servir de base de
dados para alimentar esses dispositivos ou outros, pois cremos que não servirá
a sua utilidade e fundamento essencial.
6. É igualmente vedada a prática comercial, ou de publicidade e de divulgações
avulsas entre os Membros da REDE POSITIVO.
7. Não é permitida a divulgação pública por parte de outro Membro desta Rede
Social, seja a que título for, do ESTATUTO SEROLÓGICO para o VIH (ou outro)
ou ainda de qualquer informação sobre a condição de saúde dos Membros da
REDE POSITIVO, sem a sua autorização expressa.
8. Os dados confidenciais fornecidos por Membros a outros Membros, são da
exclusiva responsabilidade dos mesmos.
9. A Administração da REDE POSITIVO não aprova que que os eventos ou
reuniões sociais entre os seus Membros ou promovidos através de si como
entidade, sejam fotografadas por qualquer um dos seus convivas ou a seu rogo.
Qualquer iniciativa desse teor contra a vontade explícita da pessoa em questão,
além de ilegal em território português, incorre em expulsão definitiva desta
Rede.
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10. Os Convívios INFORMAIS têm carácter de excepcionalidade e não carecem
de avisos prévios gerais com prazos alongados ou de teor formal, ao contrário
dos EVENTOS desta Rede Social. No entanto serão sempre passíveis do
conhecimento da Administração da REDE POSITIVO, já que o canal de
comunicação usado entre os Membros para se reunirem é o mesmo. Fica desta
forma assegurado um processo por forma a não se cometerem sectarismos ou
discriminações de Membros na elaboração dos convites.
11. É vedado qualquer tipo de convite/presença de elementos banidos ou
suspensos em Eventos ou Convívios da REDE POSITIVO. Qualquer iniciativa em
impor a sua presença por parte de Membros actuais incorre na sua imediata
expusão da Rede.
12. De igual forma é vedada a presença a menores de idade, salvo excepções - e
que poderão ser avaliadas caso a caso. Esta medida de bom-senso destina-se a
permitir que os assuntos abordados não os susceptibilizem caso presentes.
Assim a presença de menores, poderia inibir a fluência normal desses mesmos
assuntos, porventura mais sérios e sensíveis dentro no grupo, que ficando
assim evitada.
13. Ignorar ou desprezar avisos ou comunicações ou mensagens da
Administração (mesmo no chat), deixando-as sem a devida resposta, são
considerados actos de falta de urbanidade (e de educação) e previstos nestas
Regras. Esta é uma Rede Social e só pode ser gerida através da comunicação
escrita. Podem ser ou não seguidas de advertência e em darem lugar a expulsão
da rede (vidé Pontos 15 e 16).
14. Afim de evitarmos eventuais confusões e danos causados por terapêuticas
alternativas com fundamentação científica duvidosa, a REDE POSITIVO alinha-se
pela corrente da medicina tradicional no que diz respeito aos assuntos de saúde.
15. As irregularidades, desde que materialmente fundamentadas, devem ser
reportadas à Administração quanto antes, para serem debeladas e serão
tratadas com a devida urgência conforme o caso, salvo situação de força maior
que o impeça.
16. A aplicação de sanções não requer aviso prévio e pode ser aplicada de
imediato. As mesmas podem ir da suspensão do chat ao afastamento temporário
ou definitivo da rede.
17. A admissão e demissão dos Membros são critério de responsabilidade da
Administração Geral da REDE POSITIVO ( a título de exemplo e tal como
instituído pelo NING) que decide sempre da sua aplicação em exclusividade e
não reconhece nenhum orgão complementar ou acessório, excepto no caso dos
Grupos desta REDE, em que esta
responsabilidade cabe aos respectivos Administradores.
a) Não serão reconhecidas nenhumas formas de apelos de outros Membros, face
à decisão tomada de afastamento discipinar de Membros e qualquer tentativa de
pressão nesse sentido pode ser considerada como infração disciplinar, sendo
tomadas as medidas consideradas adequadas a cadacaso.
b) A informação da entrada/saída dos Membros será afixada na Faixa Lateral
Esquerda “Actividades”, localizada na Página Principal.
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18. Quaisquer iniciativas de investigação/entrevistas ou recolhas/sondagens de
opinião/estudos por parte de entidades externas, ainda que filiadas na REDE,
deverão apresentar em PRIMEIRO LUGAR essa intenção à Administração. A
credibilidade e o retorno dos dados tratados (conclusões), serão um dos
aspectos a ter em conta, antes de expor ou mesmo sugerir à REDE qualquer
dessas eventualidades.
19. As REGRAS do PORTAL assumem na integralidade os Termos de Serviço do
NING e desse modo o assumem os seus Membros: “Os seguintes Termos de Serviço
aplicam-se à utilização desta Rede. Você é o único responsável pela sua conduta e seu conteúdo na rede
e de conformidade com esses termos. Ao registar-se conosco ou utilizar e navegar nesta rede, você
reconhece que leu, entendeu e concorda em ficar vinculado por estes termos. Esta rede não é
direcionado a crianças menores de 13 e é oferecida apenas para usuários com 13 anos de idade ou
mais. Qualquer pessoa que preste suas informações pessoais através desta rede representa que tem 13
anos de idade ou mais.
Você concorda que não irá publicar, e-mail ou disponibilizar qualquer conteúdo ou uso desta rede:
■ De uma forma que viole, infrinja ou se aproprie indevidamente quaisquer direitos de terceiros de
propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade ou dos direitos contratuais; que propague ou
divulgue conteúdo:
■ de uma forma que contenha vírus ou qualquer outro código informático, ficheiros ou programas
desenhados para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software, hardware ou
equipamento de telecomunicações;
■ a participar em "spam", "chain letters", "esquemas de pirâmide", propaganda de produtos ilegais,
controlada ou serviços, ou outras soluções de publicidade ou actividades de marketing que violem estes
Termos de Serviço, ou quaisquer leis, regulamentos ou orientações da indústria geralmente aceites como
publicidade ;
■ de uma forma que seja engadora, mentirosa ou fraudulenta ou ilegal ou promova atividades ilegais,
incluindo a prática de phishing ou a obtenção de informações financeiras ou outras informações pessoais
de uma forma enganosa ou para fins fraudulentos ou enganadores;
■ de uma forma que seja injuriosa ou difamatório, ou de uma forma que seja contrariadora, ameaçadora,
abusiva, violenta, ofensiva, maliciosa ou prejudicial a qualquer pessoa ou entidade, ou que invada a
privacidade;
■ de uma forma que seja prejudicial para menores de qualquer maneira;
■ de uma forma que use de ódio ou discriminação baseada em raça, cor, sexo, religião, nacionalidade,
origem étnica ou nacional, estado civil, deficiência, orientação sexual ou idade, ou que seja assim por
dizer questionável;
■ personificar qualquer outra pessoa, ou declarar falsamente ou deturpar sua afiliação com qualquer
pessoa ou entidade, ou para obter acesso a esta rede sem autorização;
■ para interferir ou tentar interferir com o bom funcionamento desta rede, ou impedir que outros usem
essa rede, ou de uma forma que interrompe o fluxo normal de diálogo com um número excessivo de
mensagens (ataque por inundação) a esta rede, ou que de outra forma afete negativamente a
capacidade de outras pessoas para usar esta rede;
■ usar qualquer meio manual ou automatizado, incluindo agentes, robôs, scripts ou spiders, para acessar
ou gerenciar a conta de qualquer utilizador ou para monitorar ou copiar esta rede ou o conteúdo dele;
■ para facilitar a distribuição ilegal de conteúdo protegido por direitos de autor;
■ de uma forma que incluia informações de identificação pessoal ou outra pessoa sem o seu
consentimento explícito da pessoa;
■ de uma maneira que utilizeo e-mail enganosamente ou endereços IP ou cabeçalhos forjados ou
identificadores de outra forma manipulados, a fim de disfarçar a origem do conteúdo transmitido através
desta rede ou para os utilizadores,
■ de uma forma que constitua ou contenha qualquer forma de publicidade ou solicitação por e-mail se aos
utilizadores que pediram para não ser contatado sobre outros serviços, produtos ou interesses
comerciais.
Além disso, você concorda em não:
■ "perseguir" ou de outra forma assediar qualquer pessoa;
■ coligir, usar ou divulgar os dados, incluindo informações pessoais sobre outros utilizadores sem o seu
consentimento ou para fins ilícitos ou em violação da lei ou regulamentos aplicáveis;
■pedir, solicitar ou obter acesso a nomes de usuário, senhas ou outras credenciais de autenticação de
qualquer membro da rede ou para as credenciais de autenticação de proxy para qualquer membro desta
rede para fins de automatização de logons para esta Rede;
■ Publicitar qualquer conteúdo que contenha pornografia infantil nesta rede;
■ Publicitar qualquer conteúdo que represente ou contenha estupro, violência extrema, ou homicídio,
bestialidade, incesto ou outro conteúdo semelhante;
■ Publicitar qualquer conteúdo que constituia pornografia, contenha cenas de nudez, ou seja para
“adultos apenas”.

3

■ Usar meios automatizados, incluindo spiders, robôs, crawlers, ferramentas de data mining, ou algo
parecido para fazer o download de dados a partir desta rede - com exceção para os motores de busca na
Internet (ex: Google) e não comercial dos arquivos públicos (por exemplo, archive.org) que cumpram
com o nosso arquivo robots.txt, ou serviços web / clientes RSS / Atom "bem-comportados" Nós nos
reservamos o direito de definir o que entendemos por "bem-comportado";
■ postar conteúdo irrelevante, repetidamente, postar o mesmo conteúdo ou similar ou impor uma carga
irrazoável ou desproporcionadamente grande à infra-estrutura da rede;
■ Tentativa de obter acesso não autorizado aos nossos sistemas de computador ou exercer qualquer
atividade que perturbe, diminuia a qualidade, interfira com o desempenho, ou prejudique a funcionalidade
desta Rede;
■ usar esta rede como um serviço de hospedagem de arquivos genérico;
■ faça qualquer ação que possa minar comentários ou avaliações de sistemas (como exibir, importar ou
exportar as informações de retorno fora desta rede, ou para usá-lo para fins alheios a esta rede) e
■ desenvolver, chamar, ou utilizar qualquer código para interromper, diminuir a qualidade, interferir com o
desempenho, ou prejudicar a funcionalidade da rede.
Para fornecer um aviso de violação de direitos autorais sobre essa rede, consulte o Guia de notificação do
DMCA.
Você concorda em não autorizará nem encorajará terceiros a usar essa rede e facilitar o seu uso em
qualquer uma das condutas proibidas acima mencionadas. Você também concorda que estes Termos de
Serviço de Rede reverterá no benefício dos nossos prestadores de serviços (incluindo o nosso fornecedor
de plataforma de rede) e que podem tomar medidas (incluindo a remoção de seu conteúdo e desativação
de sua conta), a fim de manter a conformidade com estes Termos de Serviço da REDE. A tecnologia e
hospedagem para os aspectos desta rede são fornecidos pelo provedor esta rede de serviços on-line. No
entanto, o criador dessa rede controla o conteúdo, composição e política desta rede, incluindo as páginas
servidas pelo prestador de serviços, em nome da Rede. Não obstante qualquer disposição em contrário,
ao participar nesta rede, você concorda em indemnenizar e tornar os seus actos inofensivos ao seu
prestador de serviços em todos os assuntos relacionados com a sua interação com outras pessoas
usando esta rede e participação com esta rede.

20 . Uma vez que tenha aderido à REDE POSITIVO tem-se como definitiva a sua
concordância com as REGRAS, pelo que estas não são passíveis de discussão
posterior.
As presentes REGRAS são aplicáveis na sua filosofia e essência, a qualquer
Membro dentro do universo REDE POSITIVO, traduzindo-se numa ética única.
24 de Fevereiro, 2011.
Luís Sá
Administrador
REDE POSITIVO
Facebook/Ning/Aidsspaces/Orkut/Badoo/Positive Community GNP+/Twitter
As Regras da REDE POSITIVO existem para nos proteger a todos e não
devem ser encaradas com desconfiança, mas com o respeito de quem
decidiu inscrever-se de livre vontade e seriedade e com o seu conhecimento expresso.
Não é somente privilégio nosso tê-lo/a como Membro, como é igualmente privilégio seu fazer
parte dum grupo que se respeita.
A ADMINISTRAÇÃO da REDE POSITIVO*
*(as presentes Regras aplicam-se na sua essência, variando nos outros alojamentos e
respectivos Termos de Serviço)
Comunidades Administradas:
HIV Activists (em colaboração com Travel with
HIV) Viver VIH, Stop Criminalizing HIV (Facebook), Viver Positivo (Aidspaces-Onusida), Rede
Positivo (Orkut), Positive Community GNP+ (Viver Positivo)

4

