LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O Site www.ppoomm.va prossegue o objectivo de transparência, promoção e divulgação das
atividades financiadas pelo Pontifícias Obras Missionárias no mundo inteiro. O acesso é gratuito e
sujeito ao que está descrito abaixo.
Aceitação integral dos limites e condições é o ideal para navegar corretamente no Site. Portanto,
recomenda-se uma leitura cuidadosa .
É proibido qualquer relacionamento com o Site ou o uso do material ali postado por um terceiro
com objetivos ou interesses que possam ser
- Ilegais, difamatórios, racistas ou ofensivos;
- Instigadores ao ódio ou a violência ;
- Ofensivos contra pessoas, instituições ou religiões;
- Invasivos da privacidade ;
- Nocivos para os menores de idade;
- Violar marcas, patentes e protegido por conteúdo de direitos de autor (copyright) ;
- Divulgação de dados sensíveis de terceiros;
- Com fins comerciais.
Qualquer violação destas proibições poderá ser processada no tribunal e dar origem a
responsabilidade e reivindicações por danos morais e de imagem derivados de ter comprometido a
reputação das Pontifícias Obras Missionárias.
Todas as informações publicadas devem ser consideradas mera opinião ou testemunho de vida, e
nunca como opinião profissional; notícias, documentos e informações disponíveis no Site são
publicados sem qualquer tipo de garantia e utilização por terceiros está a risco dos usuários. As
publicações podem não ser sempre exaustivas, completas, rigorosas ou actualizadas. O
administrador não tem a possibilidade de controlar e nenhuma obrigação de atualizar as
informações que serão modificadas sempre e quando ele achar necessário, sem aviso prévio.
O Administrador em nenhum caso, será responsável por danos diretos ou indiretos ou
consequências de qualquer espécie decorrentes do uso impróprio ou ilegal por parte de terceiros das
informações disponíveis no Site ou das informações nela contidas.
O material fotográfico consiste em simples fotografias voluntariamente apresentadas pelos
requerentes de subsídios e desprovidas de qualquer valor artístico, a fim de fornecer provas, crónica
e visibilidade de eventos e desenvolvimentos nas atividades financiadas; este será publicado no Site
na sequência do pedido explícito que os requerentes fazem no documento de pedido do subsídio; os
requerentes garantem a legalidade do material apresentado e a total conformidade com os
regulamentos aplicáveis.
A recepção do material fotográfico pelas Pontifícias Obras Missionárias não implica qualquer
obrigação de publicar, pela parte do Administrador.
A inclusão e publicação de material fotográfico no Site não implica endosso ou controle de
conteúdo pelo Administrador que, em nenhuma hipótese, será responsável por quaisquer danos
diretos ou indiretos de qualquer natureza decorrentes da utilização imprópria ou ilegal de imagens
enviadas, porque se presume a legalidade do material enviado.
Da mesma forma, o administrador fica isento de qualquer responsabilidade decorrente do uso
impróprio ou ilegal do conteúdo do Site quando acedido por terceiros.
O administrador tem o pleno direito de remover, a seu critério exclusivo e absoluto, todo o material

que pode parecer uma violação da lei.
Em caso de alguem reportar a ilegalidade do que foi publicado no Site, o Administrador irá
removê-lo rapidamente, sem prestar contas a ninguém e eliminando qualquer responsabilidade por
isso.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O Site está em conformidade com a legislação em questão do tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados, e publica dados pessoais no pleno respeito à dignidade, honra e reputação
das pessoas.
As fotografias publicadas exprimem uma crónica verdadeira com a qual o Gerente do Projecto quer
dar informação aos benfeitores e ao público sobre os projectos sócio educacionais financiados
através dos subsídios das Pontifícias Obras Missionárias no mundo.
O pedido de publicação deve ser apresentado com o pedido de concessão, no qual o Gerente de
Projecto declara ter pleno conhecimento da legislação aplicável e estar em conformidade com as
suas disposições.
O Gerente do Projeto é o único responsável pelas informações sobre o uso, o consentimento em
vista da publicação, e a legalidade do material enviado para as Pontifícias Obras Missionárias, pelo
que o Administrador fica totalmente isento de qualquer responsabilidade.
OBJETIVOS PROSSEGUIDOS PELOS PROJETOS COM SUBSÍDIOS
Entre os principais requisitos solicitados pelas Pontifícias Obras Missionárias na selecção de
projectos para financiamento é o compromisso assumido pelo Director do Projecto para
garantir condições de trabalho seguras em ambientes saudáveis e desenvolver relações
equitativas, justiça e respeito para os trabalhadores e os fornecedores envolvidos no trabalho
de construção.
Os princípios que norteiam o comportamento dos envolvidos no desenvolvimento de projetos
subsidiados devem ser coerentes com os princípios das Pontifícias Obras Missionárias da não
discriminação em razão da nacionalidade, religião, raça, identidade sexual, opinião política,
condições sociais e pessoais; respeito pela dignidade humana, moralidade e ética; respeito da
debilidade das pessoas vulneráveis, as mulheres, o interesse superior das crianças menores
de 18 anos, pessoas com deficiência; igualdade de oportunidades e respeito pela vida privada
e familiar, a honra e a reputação de todos os participantes, especialmente dos grupos
vulneráveis.
Qualquer forma de violação ou comportamento não conforme com esses princípios não serão
tolerados pelas Pontifícias Obras Missionárias, que não hesitará em comunicar as violações às
autoridades competentes e suspender ou cancelar a subvenção concedida, se o considerar
necessário.

