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CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO 
 

Plataforma Online - Agenda Médio Tejo  
 
 

1 - Introdução 
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) apresenta a Agenda MT “E agora?”, 

Plataforma online que pretende traduzir um novo olhar sobre a atividade cultural e desportiva 

do território do Médio Tejo. Exposições, teatro, música, cinema, dança, desporto, livros, 

eventos, entre outros, passam a estar disponíveis, de forma atualizada e concentrada num 

único sítio, onde será possível, numa segunda fase, encontrar informação sobre a oferta 

turística deste território. 

 

Nascida como um projeto da CIMT, a Agenda MT é fruto de uma parceria com o Instituto 

Politécnico de Tomar. Nasce pretendendo ser a principal fonte de informação sobre eventos 

culturais e desportivos do território do Médio Tejo. Pretende-se, como parceiros da Agenda 

MT, entidades que alimentem a Plataforma com os eventos que promovem.  

 

O objetivo a atingir é fazer da Agenda MT uma referência nos canais de informação e de 

promoção de eventos culturais e desportivos, não só no Médio Tejo, mas também no país, 

conseguindo posicionar-se como uma mais-valia na valorização das iniciativas que têm lugar 

no território. 

A Plataforma disponibilizará um serviço sistematicamente mais eficaz, quanto maior for o 

número de agentes culturais e desportivos a disponibilizarem a informação sobre as atividades 

que promovem e, consequentemente, a contribuírem para a divulgação e promoção do 

calendário de eventos culturais e desportivos do Médio Tejo. 

 

2 - Acesso: Ser Parceiro 

Parceiros fundadores: Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT); câmaras municipais 

do território do Médio Tejo; IPT - Instituto Politécnico de Tomar; ADIRN -Associação para o 

Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte; TAGUS - Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Ribatejo Interior; PINHAL MAIOR - Associação de Desenvolvimento do Pinhal 

Interior Sul; e NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. 
 

A produção de informação e o acesso a esta Plataforma será, numa primeira fase, assegurado 

aos Parceiros fundadores, e só depois devidamente disponibilizado a outros produtores de 

informação. 
 

Cada parceiro fundador terá direito a um espaço para um destaque, para um evento que 

considere de maior relevância. 

 

Pretende-se que esta Plataforma possa, no futuro, ser bilingue, disponibilizando os conteúdos 

em inglês e português. Outros idiomas poderão ser igualmente ponderados no decorrer da 

implementação e desenvolvimento da Plataforma. 

 

3 - Registo de Produtores de Informação 
A Agenda MT é um projeto colaborativo em que as várias entidades organizadoras e 

promotoras de eventos culturais e desportivos inserem os seus eventos.  
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4 - Produtores de Informação 

Agentes institucionais, públicos e privados, devidamente validados pelos municípios e 

confirmados pela CIMT. A sua inscrição terá de ser validada previamente pelo município sede 

onde se encontra sediada. Os parceiros fundadores, à semelhança dos restantes agentes, terão 

de efetuar o seu registo enquanto produtores de informação. 
 

Entidades sediadas fora da área geográfica do Médio Tejo serão validadas pelos municípios 

onde decorrer a atividade proposta.  

 

5 - Pedido de registo 
A confirmação do “Produtor de Informação” é feita pela CIMT depois de validada pelo 

município. 

Havendo interesse em participar, a entidade deverá propor a sua inscrição e terá que 

preencher o formulário de inscrição on-line com os seguintes dados: 

� Utilizador 

� Nome 

� Função 

� Telefone/Telemóvel 

� E-mail 

� Nome da entidade/Instituição organizadora de eventos 

� Concelho 

� Localidade 

� Endereço web da entidade/Instituição organizadora de eventos 

� Mensagem 

� NIF 

� CAE 
 

A inscrição será avaliada e confirmada depois de terem sido completados todos os dados 

obrigatórios no formulário de inscrição. O Produtor de Conteúdos garante que os dados 

fornecidos são corretos e fidedignos, comprometendo-se também a manter sempre 

atualizados os dados de registo. 

 

6 - Termos de Uso  
O Produtor de Informação é responsável por todos os conteúdos (textos, imagens ou outros) 

por si colocados na Plataforma. 

A Agenda MT não se responsabiliza por quaisquer alterações, adiamentos ou cancelamentos 

aos eventos anunciados pelos Produtores de Informação, ou por qualquer informação 

incorreta que conste nos eventos, que decorram de imprevistos e/ou incumprimento por parte 

dos promotores na atualização da informação sobre os mesmos. 

O Produtor de Informação empenhar-se-á em garantir que esses dados não são suscetíveis de 

afetar negativamente os interesses legítimos de terceiros. 

A CIMT reserva-se o direito de remover todo e qualquer conteúdo do Produtor de Informação, 

a qualquer momento e por qualquer motivo, sem aviso prévio. 

 

7 - Limites da Responsabilidade 
A informação divulgada nesta Plataforma provém de várias fontes e é submetida pelos 

Produtores de Informação registados, pelo que a CIMT não pode garantir a exatidão ou 

atualização dos dados. Além disso, a informação disponível na Plataforma é apenas para fins 



 
 

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha 

 

 
 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO (SEDE) 
Convento de São Francisco 
Apartado 4 - 2304-909 Tomar 
T 249 730 060 - F 249 730 069 
geral@cimt.pt 
Lat: 39º35'59.20"N Long: 8º24'50.50"W 

PÓLO DE ABRANTES 
Rua D. António Prior do Crato, n.º115 
2200-086 Abrantes 
T 241 360 440 - F 249 730 069 
geral@cimt.pt 
Lat: 39º27'52.90"N Long: 8º12'38.31"W 

PÓLO DE CONSTÂNCIA 
Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º1, 1.º andar 
2250-028 Constância 
T 249 733 496 - F 249 730 069 
geral@cimt.pt 
Lat: 39º28'40.24"N Long: 8º20'12.60"O 

informativos e não constitui qualquer conselho ou recomendação de qualquer tipo. 
 

Consequentemente, a utilização de informações e conteúdo disponível em todo a Plataforma, 

não poderá em qualquer caso originar responsabilidade da CIMT. O Produtor de Informação 

registado é o único responsável pela utilização adequada da informação disponibilizada na 

Plataforma. 

 

8 - Hiperligações 
A CIMT disponibiliza hiperligações para sites publicados e/ou geridos por terceiros. 

Na medida em que nenhum controlo é feito sobre esses recursos externos, a CIMT não assume 

qualquer responsabilidade pela prestação desses recursos e não pode ser responsabilizada 

pelo seu conteúdo. 
 

9 - Obrigações do Produtor de Informação 
No quadro da utilização desta Plataforma o Produtor de Informação compromete-se a cumprir 

as leis, bem como a respeitar os direitos de terceiros e as disposições destas Normas Gerais de 

Utilização.  
 

O Produtor de Informação deverá também: 
 

• Não fazer comentários, ou divulgar de qualquer forma, quaisquer informações e 

conteúdos, que possam prejudicar os direitos de terceiros, ou que tenham carácter 

difamatório, abusivo, obsceno, sexista, ofensivo, violento ou que incitem à violência, e 

em geral, qualquer conteúdo que seja contrário à lei. 

• Publicar, indicar ou difundir, sob qualquer forma, apenas informações ou conteúdos 

conformes à realidade. 

• Não recolher ou armazenar dados pessoais de outros utilizadores. 

• Não pedir dinheiro em troca de qualquer serviço que seja. 

• Cumprir todas obrigações constantes destas Condições Gerais de Utilização. Em caso 

de não cumprimento dessas obrigações, a CIMT reserva-se o direito de, consoante a 

gravidade da infração, advertir o Produtor de Informação ou cancelar o seu registo. 
 

10 - Custos de Participação  
Para parceiros fundadores e associações sem fins lucrativos é gratuita a participação dos seus 

Produtores de Informação registados na Plataforma. Nos primeiros 12 meses será igualmente 

gratuita a participação de outras entidades públicas e privadas. Após o termo dos 12 meses 

far-se-á a avaliação do projeto e definir-se-á a manutenção da gratuitidade ou não da 

participação. 
 

11 – Publicidade  
Em função das condições de mercado, o Conselho Intermunicipal da CIMT aprovará a Tabela 

com os preços da Publicidade Online. Será ainda possível a troca de publicidade na Plataforma 

por serviços (cada situação que possa surgir neste âmbito será avaliada caso a caso). 

 

12 - Evolução das presentes Condições Gerais de Utilização 
A CIMT reserva-se o direito de mudar as Condições Gerais de Utilização, a qualquer momento 

e sem aviso prévio. 

 
Dúvidas e omissões às presentes Condições Gerais de Utilização serão decididas pela CIMT. 


