
DIRECTRIZES SOBRE O CONTEÚDO DOS BBM CHANNELS 

Recordamos que as directrizes que se seguem não pretendem ser um aconselhamento jurídico e a sua 
adesão não constitui necessariamente conformidade legal. Reservamo-nos o direito de remover qualquer 
conteúdo que, conforme a nossa decisão, viole estas directrizes ou seja considerado por qualquer outro 
motivo inadequado.  

1. Geral. 

a. O Utilizador é o único responsável por assegurar que as suas comunicações, anúncios ou 
promoções (colectivamente designados por “Conteúdo”) cumpram todas as leis, 
regulamentos, directrizes e códigos industriais em vigor. 

b. Sem limitação do acima exposto, se o Conteúdo do Utilizador se destinar apenas a 
utilizadores terceiros de uma determinada idade ou mais velhos, ou que residam numa 
determinada jurisdição, e a idade ou a jurisdição desse outro utilizador não puder ser 
determinada, o Utilizador não pode divulgar o seu Conteúdo ao utilizador terceiro. 
Embora possamos providenciar meios de controlo para auxiliar neste campo, não 
efectuamos quaisquer representações quanto à suficiência de quaisquer controlos 
fornecidos, sendo o Utilizador o único responsável por estabelecer restrições legais em 
conformidade para cada país onde o seu Conteúdo for exibido. 

c. Os BBM Channels destinam-se a permitir aos administradores do Canal a comunicação e 
divulgação de Conteúdos que sejam relevantes para a marca, organização, evento ou 
indivíduo exibido ou referido no Canal. Um Canal não pode ser utilizado para exibir 
publicidade de terceiros e o Utilizador não pode alugar, arrendar ou disponibilizar de 
qualquer outro modo o seu Canal para tais fins. 

d. O Conteúdo não pode ser falso, tendencioso, fraudulento ou enganoso quer em natureza 
quer em conteúdo. 

e. Se o seu Conteúdo incluir uma ligação a um sítio Web, os produtos ou serviços 
promovidos no Conteúdo devem estar claramente representados na página onde há 
divulgação nesse sítio e a ligação não deve conduzir a um sítio de phishing, malware ou 
qualquer outro código ou sítios nocivos, ou a um sítio de onde o Utilizador não possa sair 
dele navegando na internet. 

f. O Conteúdo não pode infringir nem violar os direitos de terceiros, incluindo os direitos 
de copyright, marcas comerciais, privacidade, publicidade ou outros direitos de 
propriedade intelectual ou proprietários. 

g. O Conteúdo não deve incluir publicidade ou ligações a conteúdo de terceiros para efeitos 
de gerar rendimentos de associadas ou outras formas de marketing baseado em 
desempenho. 



h. O Conteúdo não deve incluir nenhuma associação ou sociedade com a BlackBerry ou 
quaisquer outras empresas afiliadas sem o nosso expresso consentimento escrito ou o 
consentimento expresso dessas empresas. 

2. Conteúdos restritos. Os conteúdos não podem incluir nem promover nada do que se descreve 
abaixo: 

a. Conteúdos para adultos, incluindo revistas, livros, imagens, filmes para adultos ou 
pornográficas ou outro material contendo nudez, nudez parcial ou de carácter sexual.  

b. Ódio, violência, intimidação ou discriminação, incluindo:  

i. Incentivar acções de violência contra grupos individuais ou protegidos com base 
na raça ou etnia, cor, nacionalidade, religião, associação política, incapacidade, 
idade, situação de veterano ou orientação sexual/género;  

ii. Violência contra pessoas ou animais, lesões auto infligidas ou outras acções 
relacionadas;  

iii. Organizações ou pessoas promovendo ódio, actos criminosos ou terroristas; ou 

iv. Intimidação e assédio, como mensagens e comentários frequentes, direccionados 
e indesejados focados em determinada pessoa. 

c. Álcool, tabaco, armas ou jogo, excepto se a lei o permitir e apenas em conformidade com 
a lei e códigos de indústria em vigor, directrizes, licenças e autorizações, e apenas se o 
Conteúdo puder ser restringido a utilizadores da idade e jurisdição adequadas. 

d. Drogas ou acessórios de drogas ilegais ou de lazer. 

e. Produtos ou serviços ilegais ou produtos e serviços que infrinjam os direitos de terceiros 
ou a privacidade ou outros direitos de protecção de dados aplicáveis de um indivíduo. 

f. Software que contenha, no todo ou em parte, spyware ou malware ou que origine uma 
experiência inesperada, fraudulenta ou injusta para o utilizador. 


