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TERMOS DE UTILIZAÇÃO TWITTER NO MEO 

Estes Termos de Utilização estabelecem as regras que regulam o acesso e utilização do Twitter no serviço MEO 

(“Twitter no MEO”) da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA (“MEO”). A MEO reserva-se o direito de 

modificar estes Termos de Utilização e a Política de Privacidade do Twitter no MEO a qualquer altura, com efeito a 

partir da data de colocação do(s) documento(s) alterados na página de registo do Twitter no MEO. 

Independentemente de qualquer aceitação formal, ao aceder e utilizar o Twitter no MEO, está a manifestar a sua 

aceitação dos Termos de Utilização em cada momento em vigor, sendo recomendável a sua leitura periódica. Caso 

não concorde com as regras de utilização, não deve utilizar o Twitter no MEO ou cancelar a sua adesão. 

O Twitter no MEO é um serviço da MEO, não sendo patrocinado nem apoiado pelo Twitter Inc. 

Para poder utilizar o Twitter no MEO, tenha em atenção as seguintes regras: 

 Cada utilizador é exclusivamente responsável pelo seu uso do Twitter no MEO, bem como por garantir que a sua 

utilização não viola disposições legais ou direitos de terceiros.  

 Não utilize o Twitter no MEO com dados de autenticação e/ou através da conta de terceiros. 

 Não disponibilize, transmita ou promova através do Twitter no MEO conteúdos não solicitados ou não 
autorizados como material promocional, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes. 

 Não envie qualquer material que não tenha o direito de utilizar, ou que contenha vírus, ou qualquer outro código 
informático, ficheiros ou programas que possam afetar quaisquer ficheiros, equipamentos ou sistemas. 

 Não insira, promova ou partilhe com outros utilizadores do Twitter, através do Twitter no MEO, conteúdos não 
verídicos ou ilegais, como conteúdos fraudulentos ou de teor ofensivo, violento, discriminatório, ordinário, 
obsceno, invasivo da privacidade de terceiros, ou violadores de direitos de terceiros (incluindo direitos de 

propriedade intelectual) ou que possam prejudicar menores. 

 

Se tiveres menos de 16 anos, pede ajuda aos teus pais para te explicarem estes termos de utilização. Caso sintas que 

é necessário, deves apenas utilizar o Twitter no MEO com a supervisão dos teus pais ou encarregados de educação. 

Se tiveres menos de 16 anos, recomendamos-te ainda que fales primeiro com os teus pais, sempre que queiras 

divulgar informações pessoais. Lembra-te que, ao utilizar o Twitter no MEO estás a aceitar estas regras e deves, por 

isso, respeitá-las.  

Para uma informação mais completa sobre o Twitter no MEO, deve ler os Termos de Utilização descritos abaixo. 

Deverá ainda assegurar que cumpre a todo o tempo as regras de utilização do Twitter, que são inteiramente 

aplicáveis ao uso do Twitter através do Twitter no MEO. 
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1. O que é o Twitter no MEO? 

O Twitter no MEO é uma aplicação disponibilizada pela MEO aos seus clientes que tenham uma conta no Twitter 

(“Clientes”), que lhes permite usufruir de funcionalidades do Twitter (tais como escrever e ler tweets, entre outros), 

diretamente na televisão. 

2. Quem gere o Twitter no MEO? 

Cabe à MEO gerir as opções de acesso, registo e utilização do Twitter no MEO pelo que, apesar de não controlarmos 

nem monitorizarmos os conteúdos disponibilizados no Twitter através desta aplicação, podemos, a nosso exclusivo 

critério, sem pré-aviso e com efeitos imediatos: 

i. Modificar a apresentação, configuração, opções e funcionalidades do Twitter no MEO; 

ii. Alterar as condições e as regras de utilização do Twitter no MEO (quaisquer novas versões dos Termos de 
Utilização serão disponibilizadas em www.meo.pt); 

iii. Excluir utilizadores por violação dos Termos de Utilização ou disposições legais/regulamentares aplicáveis.  

 

O objetivo da MEO é possibilitar-lhe uma experiência do Twitter à sua medida e de acordo com as suas preferências. 

Nessa medida, são inteiramente aplicáveis as definições de acesso, visualização e privacidade que tenha definido 

para a sua conta Twitter, pelo que, se pretender alterar as definições da sua conta, deverá fazê-lo através do acesso 

normal à sua conta Twitter e não através do Twitter no MEO.  

3. A quem se destina o Twitter no MEO? 

O Twitter no MEO pode ser utilizado por qualquer pessoa com uma conta Twitter e acesso ao MEO. O Twitter no 

MEO é disponibilizado a título gratuito. A MEO concede aos Clientes e demais utilizadores uma licença pessoal, 

intransmissível e não exclusiva para utilizar o serviço Twitter no MEO, não podendo nomeadamente copiar, 

modificar, transformar, descompilar ou sublicenciar, no todo ou em parte, a aplicação. 

4. Como é que posso utilizar o Twitter no MEO? 

O acesso e utilização do Twitter no MEO pressupõem a pré-existência de uma conta de utilizador no Twitter e 

dependem da aceitação dos termos de utilização em vigor. 

Para se registar no Twitter no MEO, deverá aceder à televisão e abrir a aplicação Twitter disponível através do Menu 

MEO > MEO Interativo > Entrar ou Tecla Azul do comando MEO e seguir os passos de autenticação e registo aí 

definidos, associando a sua conta MEO à respetiva conta Twitter. 

Uma vez registado, sempre que pretenda aceder ao Twitter no MEO, poderá fazê-lo através da inserção dos seus 

dados de autenticação na respectiva página de entrada, disponível na sua televisão. Caso se esqueça dos seus dados 

de autenticação, terá de associar novamente a sua conta. Se não quiser utilizar o Twitter no MEO, poderá 

simplesmente deixar de o fazer, removendo a associação da conta MEO ao Twitter diretamente na aplicação. 

http://www.meo.pt/
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5. A MEO pode terminar o Twitter no MEO?  

Sim. A MEO pode cessar o serviço Twitter no MEO, ou qualquer parte deste, com ou sem aviso prévio. Por esta 

eventual modificação, suspensão ou descontinuação a MEO não fica obrigada a qualquer forma de compensação aos 

utilizadores ou a terceiros. 

6. O que é que devo fazer se souber de alguém que esteja a violar as regras de utilização aqui previstas? 

O incumprimento das regras de utilização do Twitter deverá ser reportado diretamente ao Twitter. Se souber que 

alguém está a incumprir as regras de utilização do Twitter no MEO, pode contactar a entidade responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais (MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. com sede na Av. Fontes Pereira 

de Melo, 40 1069-300 Lisboa). 

7. Informações finais 

Sem prejuízo do disposto nas regras obrigatoriamente aplicáveis nos termos da lei local, estes Termos de Utilização 

são regidos pela lei portuguesa e, em caso de litígio na interpretação ou aplicação dos presentes Termos de 

Utilização, é competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Estes Termos de Utilização não afastam a aplicação de quaisquer regras legais, nem de outras condições definidas 
pela MEO ou por entidades públicas para o acesso e/ou utilização do Twitter no MEO. 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O acesso e utilização do Twitter no MEO implicam o conhecimento e aceitação das condições constantes desta 

Política de Privacidade, aplicáveis a qualquer utilizador do Twitter no MEO - entendido como tal o Cliente ou 

qualquer outra pessoa que utilize e aceda ao Twitter no MEO (“Utilizador”).  

1. Dados recolhidos no Twitter 

O Twitter no MEO permite aos Utilizadores o acesso, através do MEO, à aplicação “Twitter”, que é gerida e da 

responsabilidade da Twitter, Inc. 

O Twitter Inc. é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais que disponibiliza no Twitter, nos termos 

e condições constantes da Política de Privacidade do Twitter, disponível em https://twitter.com/privacy. A MEO não 

tem, a este nível, qualquer responsabilidade ou controlo quanto à forma como os dados pessoais são tratados pelo 

Twitter Inc.  

2. Dados recolhidos nas funcionalidades disponibilizadas pela MEO 

A MEO é responsável pelo tratamento de dados pessoais no âmbito das funcionalidades próprias, por esta 

disponibilizadas no Twitter no MEO. Os seus dados serão tratados pela MEO para a finalidade de gestão do seu 

registo, acesso e utilização do Twitter no MEO. 

A MEO tratará os dados de identificação necessários ao seu registo e autenticação no Twitter no MEO, bem como os 

dados de navegação no Twitter no MEO, durante o período de tempo em que esteja a utilizar o mesmo. 
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3. Acesso aos dados 

De acordo com a Política de Desenvolvimentos do Twitter, os dados tratados pela MEO no âmbito das 

funcionalidades próprias do Twitter no MEO poderão ser acedidos pelo Twitter Inc., que os tratará ao abrigo da sua 

Política de Privacidade. 

Assim, o Twitter Inc. poderá tratar tais dados pessoais para finalidades próprias e disponibilizar os seus dados a 

terceiros, sem qualquer intervenção ou controlo por parte da MEO.   

4. Medidas de segurança e “privacy settings” 

A MEO assegura a existência de mecanismos de segurança destinados a proteger os dados que lhe são comunicados. 

No entanto, a MEO não controla o nível de segurança do Twitter, sendo inteiramente aplicáveis as definições de 

privacidade que tenha selecionado para a sua conta de Twitter. Assim, caso pretenda alterar estas definições, deverá 

fazê-lo diretamente a partir da sua conta no Twitter. 

5. Direitos de acesso, retificação e eliminação 

Nos termos da lei, pode solicitar o acesso, aos seus dados pelos quais a MEO seja responsável, podendo igualmente 

solicitar a sua atualização, alteração ou eliminação a todo o tempo, devendo, para o efeito, contactar a entidade 

responsável pelo tratamento dos dados pessoais (MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. com sede na 

Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa). 
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