
Regras do Fórum Troca Cromos 

1 – Designação – Identidade:

1.1  – O  fórum tem a designação  de  Fórum Troca Cromos,  podendo  ser

abreviado como FTC.

1.2  –  O  fórum  tem  domínio  próprio  no  endereço  web:

http://www.trocacromos.com

1.3  – É  um projecto  de  natureza  pessoal,  não  empresarial  e  sem fins

lucrativos. O s responsáveis pelo fórum e projecto têm gosto comum pelo

coleccionismo de cromos.

2 – Âmbito e objectivo do projecto: 

2.1 - Projecto de iniciativa pessoal,  não empresarial,  sem fins lucrativos

ou  comerciais,  enquadrado  numa  categoria  de  entretenimento
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comunitário à volta do coleccionismo em geral e das colecções de cromos

em particular. 

2.2  -  O  objectivo  primeiro  do  Fórum  Troca  Cromos  é  o  de  ser  uma

plataforma de  ajuda à divulgação  e  promoção  de trocas de  cromos,  de

futebol  e  extra-futebol,  mas,  complementarmente,  em espaço  próprio,

disponibiliza  também  um  fórum  destinado  à  promoção  de  trocas  de

outros artigos coleccionáveis, organizados em diferentes categorias. 

2.3 - É um projecto nacional, mas aberto à aldeia global,  nomeadamente e

de  modo  especial,  pela  proximidade  cultural  e  geográfica,  às

comunidades brasileira e espanhola.

2.4  -  Compras  e  Vendas:  O  Fórum Troca  Cromos  não  promove  nem

intermedeia vendas e/ou compras de cromos,  cadernetas,  outros artigos

coleccionáveis  ou de  qualquer  outra  natueza.  O  Sub-Fórum "Cromos e

Cadernetas  -  Anúncios  de  Compras  e  Vendas"  destina-se  apenas  à

divulgação de anúncios de compras e vendas num contexto de negócio

ocasional,  de âmbito privado e pessoal,  não sendo,  por isso,  permitido o

uso  deste  espaço  no  fórum,  num  contexto  de  negócio  frequente,

organizado e com cariz nitidamente comercial. As situações permitidas, a

terem  lugar,  serão  realizadas  a  título  particular  e  privado  entre  os

membros  interessados,  pelo  que  o  Fórum não  intervém em qualquer

momento,  antes,  durante  ou  depois,  nem  assume  quaisquer

responsabilidades pelo sucesso ou insucesso das mesmas. 
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2.4 – O  projecto  pode,  em qualquer altura e por motivos de gestão  dos

seus  proprietários,  ser  alargado  a  outras  áreas  e  temas  que  de  algum

modo possam ter relação directa ou indirecta.

3 – Funcionamento – Garantias/Responsabilidades:

3.1  – Funcionamento:  O  funcionamento  técnico  do  sistema,  assenta no

software proprietário vBulletin,  amplamente reconhecido como uma das

melhores ferramentas profissional para este tipo de comunidades.

3.2 - Garantias/Responsabilidades: O  serviço é oferecido de forma livre e

gratuito  e  disponibilizado  tal  como  se  apresenta,  nomeadamente  em

todas  as  suas  capacidades,  limitações  e  susceptibilidades  de  falhas

técnicas, ocasionais ou persistentes,  inerentes ao software ou aplicações.

A  Administração  não  oferece  por  isso  quaisquer  garantias,

responsabilidades ou compromissos de qualquer natureza para além do

compromisso  de  esforço  de  procurar  fazer  o  melhor  dentro  das  suas

possibilidades e naturais limitações. 

São  realizados  periodicamente  backups  gerais  de  segurança.  Todavia,

tendo  até  em conta  o  carácter  de  utilização  livre  e  gratuita,  o  Fórum

Troca Cromos é disponibilizado aos utilizadores tal como se oferece,  por

isso  sujeito  a  falhas  e  contratempos  imprevisíveis  pelo  que  a
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Administração  obviamente  não  se  responsabiliza  por  perda de  dados e

conteúdos produzidos pelos utilizadores,  nomeadamente tópicos,  posts,

mensagens  privadas,  fotografias,  anexos,  links,  etc.  nem,  por

conseguinte,  se  compromete  a  repor  esses  dados,  sejam apagados  de

forma involuntária pelos utilizadores seja por falha no sistema e base de

dados. 

O s  utilizadores,  querendo,  e  é  sempre  um bom princípio,  devem com

regularidade guardar os seus conteúdos (pelo menos os que considerem

mais importante)  da forma que melhor entenderem. No que se refere  a

Mensagens Privadas,  o sistema permite efectuar o download em formato

XML, TXT ou CSV. 

O s tópicos/posts podem ser copiados pelo método guardar como/ página

web completa,  ou com copy/paste para ficheiros de texto.

3.3 – Pelo contexto atrás referido no ponto 1,  nomeadamente por ser um

serviço de utilização livre a gratuita e de registo por vontade própria,  a

Administração  não  tem obrigações  para  além das que  lhe  for  possível

dentro  da  disponibilidade  dos  seus  membros,  procurando,  no  entanto,

sempre  que  possível,  zelar  pelo  melhor  funcionamento  do  fórum,

sobretudo na componente técnica. A gestão e moderação da comunidade

é  por  princípio  auto-moderadora  pelo  que  cabe  à  comunidade  ter  um

comportamento correcto dentro dos valores da boa educação e cidadania

e respeito pelos outros.

3.4 – Publicidade  -  As eventuais  receitas  decorrentes  da publicação  de

publicidade Adsense,  destinam-se a ajudar nas despesas com registo de
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domínio,  alojamento  em servidor,  manutenção  e  melhoria  técnica  do

projecto, sendo que obviamente as mesmas têm representado uma ínfima

parte dos custos associados ao funcionamento e manutenção do fórum. O

registo  e  utilização  do  Fórum  Troca  Cromos  implica  a  concordância

prévia com esta situação.

4 – Privacidade:

4.1  – O  registo  no  Fórum Troca Cromos e  a sua utilização  são  livres e

gratuitos pelo que os utilizadores que aderem à comunidade fazem-no de

forma voluntária  e  esclarecida,  concordando  previamente  com as suas

regras,  condicionantes  e  limitações.  Não  concordando  no  todo  ou  em

parte, os internautas devem abster-se da sua utilização.

4.2 – O s dados fornecidos no processo  de registo  são básicos para este

tipo de registos comunitários,  com uma base definida essencialmente por

um endereço de email. Não são requeridos ou solicitados,  nem guardados

quaisquer  dados  referentes  a  identificação  pessoal  como  bilhetes  de

identidade/cartão  de  cidadão,  contribuinte,  fotografias,  endereços  de

residência ou outros que possam por em causa questões de privacidade

pessoal.

4.3  -  A data  de  nascimento  requerida  no  acto  do  registo  é  meramente

estatística  e  serve  para  o  sistema  anunciar  datas  de  aniversário.  Para

além disso,  mesmo  sendo  fornecida  de  forma  errada  ou falsa,  não  há

nenhum sistema  de  verificação  ou  comprovação  de  autenticidade.  Há
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assim  um  princípio  de  boa  fé  nas  informações  prestadas  pelos

utilizadores no acto de registo.

4.4 – O s IPs utilizados pelos utilizadores na sua actividade no fórum,  por

regra e princípio não são divulgados à comunidade e servem apenas para

o sistema fazer verificações e acções de moderação. Qualquer exposição

ocasional ou temporária pode resultar de falha ou alteração inadvertida

das  configurações  e  permissões,  pelo  que  os  utilizadores  estão

conscientes dessa possibilidade,  sendo que,  no  essencial,  tal ocorrência

não  implica  uma  quebra  de  privacidade  objectiva  e  directa  pois  em si

mesmo essa situação não identifica um utilizador ao nível do fórum. 

4.5 - Em defesa dos direitos de privacidade e presunção de inocência,  que

devem ser caros a toda a comunidade,  não  é permitida a publicação de

dados  pessoais  relativos  a  outros  utilizadores,  nomeadamente

fotografias,  moradas,  números  de  telefone,  números  de  NIBs,  nem

endereços de contas e perfis de redes sociais, sem o prévio conhecimento

e autorização dos visados.

4.6  -  De  igual  modo  e  com  os  mesmos  pressupostos  de  defesa  de

privacidade  e  presunção  de  inocência,  não  é  permitida  a  divulgação

pública  de  conteúdos  de  mensagens  privadas,  nomeadamente  quando

contenham  dados  ou  informações  pessoais,  sem  a  devida  e  prévia

autorização  dos  visados.  O s  utilizadores  que  incorrerem  nestes

incumprimentos sujeitam-se a suspensões ou expulsões. 

Esta regra deve ser compreendida e respeitada por todos pois, mesmo em

situação  de  conflitos  e  supostos  incumprimentos,  burlas  e  outros
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procedimentos que resultem em dano ou prejuízo,  todos os utilizadores

têm o direito à presunção de inocência e não será a este nível do fórum

que se  farão  julgamentos. As queixas e  denúncias devem ser  feitas de

forma  correcta,  construtiva  e  sem  divulgação  dos  referidos  dados

pessoais ou mensagens de carácter privado. Para situações de prejuízo,

deve cada utilizador usar dos meios legais.

4.7  -  A  publicação  de  endereços  de  email,  porque  é  recorrente  nos

diversos tópicos e mensagens,  poderá ser tolerada mas não em contexto

de  denúncia  pública  no  fórum,  queixa  ou  acusação.  Nestes  casos,  a

publicação e seu contexto, carecem de ser devidamente fundamentados e

com o prévio conhecimento e autorização da Administração. 

4.8 – Mensagens Privadas: O s utilizadores têm a opção de poder guardar

no seu computador pessoal as suas Mensagens Privadas que remetem e

que  recebem  de  outros  utilizadores,  através  de  ferramentas  de

exportação em três diferentes formatos (xml, csv e txt). 

4.9 - Podem solicitar recibo  de leitura aos destinatários das mensagens

remetidas. 

4.10 – Cada utilizador,  na sua área de configurações,  dispõe de algumas

opções de configuração de aspectos de privacidade que pode usar.

4.11 - Em caso de litígios que conduzam a queixas às autoridades policiais

e  de  justiça,  a  Administração  só  disponibilizará  informações  de  que

disponha e  relacionadas com dados do  registo  e  IPs quando  solicitadas

oficialmente  pelas mesmas autoridades no  âmbito  da investigação. Não
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serão  assim  fornecidos  dados  pessoais  de  terceiros  a  pedido  dos

utilizadores mesmo que na condição de lesados.

5 – Acesso de menores:

5.1  -  Tendo  em conta o  conteúdo  do  Fórum,  destinado  e  aconselhado  a

todas  as  idades,  não  está  vedado  o  acesso  ao  registo  de  crianças  ou

menores,  sendo  que  também  é  extremamente  difícil  fazer  essa

verificação. 

Será  aconselhável que  sejam os pais  a  fazer  o  respectivo  controlo  de

acesso,  como  se  compreenderá,  pelo  que se considera que os membros

menores de 16 anos participantes no fórum têm a prévia concordância,

conhecimento  e  acompanhamento  dos  pais  sobre  o  seu  registo  e

participação. 

6 – Direitos e deveres:

6.1  -  Direitos:  Qualquer  membro  registado  pode  usufruir  do  fórum de

forma gratuita e livremente,  dentro  das regras,  limitações e permissões

definidas a cada instante pela Administração. 

6.2  -  Pode  abrir  novos  tópicos,  colocar  e  editar  (dependendo  das

permissões e configurações) as suas mensagens, responder a mensagens

de terceiros,  enviar mensagens particulares/privadas a outros membros,

responder  a  inquéritos,  avaliar  utilizadores  com  quem  estabeleça
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processos de trocas,  compras/vendas,  avaliar tópicos e usar dos demais

direitos permitidos e concedidos.

6.3  –  Deveres:  O  registo  e  participação  livre  no  fórum  implicam  a

concordância prévia com as suas regras bem como a concordância com

um princípio  de  lealdade  e  defesa  relativamente  a  outros  projectos ou

serviços similares,  alternativos ou concorrentes. A quebra dessa lealdade

pode implicar a suspensão temporária ou definitiva da conta. 

6.4 -A utilização  do  espaço  implica  o  respeito  geral  e  individual  pelo

fórum e pela sua comunidade. Respeito nos princípios e acções, tanto nos

aspectos  pessoais  como  no  cumprimento  das  propostas  e  acordos  de

trocas,  compras/vendas,  bem  como  de  lealdade  e  defesa  do  próprio

espaço.

6.5  -  Sempre  que  os  utilizadores  recebam  Mensagens  Privadas  com

conteúdo ofensivo,  descontextualizado ou de origem suspeita e maligna,

têm  o  dever  de  denunciar  as  mesmas  à  Administração,  usando  as

ferramentas integradas no fórum para se reportar abusos,  ainda por MP

ou email ou usando o formulário de contacto – LINK.

7 – Proibições:

7.1 – Conteúdos inapropriados: Não é permitida a divulgação e publicação

de temas fora do âmbito do Fórum,  nomeadamente os relacionados com

pornografia, racismo, violência, etç. 
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7.2 - Em qualquer área e contexto do espaço,  seja em tópicos,  respostas

ou  mensagens  privadas,  não  são  permitidos  conteúdos  ofensivos  e

desrespeitadores  relativamente  ao  Fórum,  à  Administração  e  à

comunidade de membros em geral. 

7.3 - Não são permitidos termos,  linguagem ou considerações grosseiras,

ofensivas  e  desrespeitadoras,  nomeada  e  relativamente  a  credos,

religiões, raça, cor, clube, etc. 

7.4 -  Não  são  permitidas mensagens fora do  contexto  e  objectivos dos

diversos fóruns, nem mensagens repetidas e disseminadas pelas diversas

categorias,  com  objectivos  claros  de  se  obter  maior  visibilidade  e

atenção,  nem procedimentos  abusivos  que  demonstrem propósitos  de

obtenção  de  visibilidade,  posicionamento,  de  desorganização  ou

confusão. 

7.5 - Sempre que um tópico num determinado fórum fizer referências a

outros tópicos sobre  outras colecções noutros fóruns,  estas não podem

em si constituir um conteúdo predominante relativamente ao assunto  e

conteúdo referente ao fórum onde está publicado.

7.6 - Não são permitidas mensagens com nítidos objectivos publicitários

ou  divulgação  de  links  fora  do  contexto  e  interesse  do  Fórum Troca

Cromos.  Por  princípios  de  lealdade,  não  é  permitida,  nos  tópicos,

mensagens,  anexos e assinaturas,  a divulgação de links ou serviços que

de algum modo possam ser prejudiciais,  alternativos ou concorrentes ao

Fórum Troca Cromos. 
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7.7 –Actualização/Duplicação de tópicos: – Sendo actualmente permitida

a  edição  das  mensagens  próprias,  não  é  permitido  o  uso  abusivo  de

actualização  por  duplicação  de  tópicos  substancialmente  redundantes,

publicados com periodicidade ou frequência injustificadas com notórios

objectivos oportunistas e ganhos de visibilidade. Nestas situações,  para

além das penalizações,  os tópicos poderão ser removidos sem qualquer

justificação  e  sem prévia  comunicação  aos  seus  autores.  Devem ser

considerados os intervalos ou limites  mínimos recomendados.

7.8 – A funcionalidade Mensagens de Visitantes não deve ser usada de

forma  sistemática  com  objectivos  directos  de  promoção,  trocas,

compras/vendas  de  cromos  ou  cadernetas.  Para  isso  existem  as

categorias,  fóruns e sub-fóruns próprios. Esta ferramenta deve ser usada

apenas como meio complementar de contacto e informação e com algum

carácter público. Com carácter privativo existe o sistema de Mensagens

Privadas. O  uso inadequado e persistente desta situação poderá conduzir

a penalizações, suspensões ou expulsões.

8 – Reservas - Moderação:

8.1  -  É reservado  à Administração,  ou moderadores por si nomeados,  o

direito  de  remoção  ou de  movimentação  de  tópicos e  comentários que

estejam deslocados  das  respectivas  secções  ou fora  de  contexto,  sem

qualquer justificação ou aviso prévios. 
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8.2 - A administração reserva o direito de moderar o Fórum, assegurando

o seu bom funcionamento e organização,  tomando todas as medidas que

considere  adequadas,  nomeadamente  editando,  movendo,  apagando  ou

fundindo tópicos e mensagens. 

8.3 – Reserva-se ainda o direito de remover membros que não cumpram

as regras e utilizem conduta considerada desrespeitosa e insultuosa, para

com a comunidade ou a administração,  ou fora de contexto do âmbito do

Fórum.  Como  consequência  do  desrespeito  pelas  Regras  do  Fórum e

Regras  do  Feedback/iTrader,  mediante  a  gravidade  que  vier  a  ser

analisada  e  considerada  pela  equipa  da  Administração,  os  membros

poderão  ser  suspensos  temporariamente  ou  de  forma  definitiva  com

expulsão e desactivação da conta. 

8.4 - Sendo de uso livre e gratuito  o acesso ao fórum,  e sendo o serviço

oferecido tal como se apresenta,  sem outras garantias,  compromissos ou

pressupostos,  não  são  toleradas  condutas  de  depreciação,  afronta,

conflito,  desrespeito  e  desconsideração   ao  Fórum e  à  Administração,

pelo  que  esta  reserva-se  no  direito  de  aplicar  as  penalizações  que

considerar adequadas, nomeadamente a desactivação.

8.5  -  A  administração  reserva  o  direito  de  admitir  ou  recusar

determinados membros,  no início ou em qualquer altura e sem qualquer

prévia ou posterior justificação, ao próprio ou à comunidade. 

8.6 - É reservado o direito de se alterar, corrigir,  reduzir ou complementar

o  conjunto  de  artigos  que  define  as  Regras  do  Fórum Troca  Cromos,

sempre que se considere como adequado,  sem qualquer aviso prévio ou
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posterior. O s utilizadores devem consultar este conjunto de regras com a

frequência adequada de modo a manterem-se actualizados em todos os

pressupostos.

9 – Conflitos - Queixas:

9.1-  A  Administração  por  princípio  não  intervém  em  conflitos  entre

membros,  nomeadamente  nos  decorrentes  de  processos  de  trocas,

compras  ou  vendas,  bem como  decorrentes  de  avaliações  no  sistema

feedback/iTrader, reputação/avaliação de tópicos.

Não  tem,  pois,  condições  para  fazer  papel  de  juiz  ou  de  tribunal,

independentemente  das razões que  cada  membro  legitimamente  possa

apresentar e argumentar em sua defesa. 

9.2 – Lugar ao Diálogo – Como consequência das acções de mediação por

parte da Administração,  existe no Fórum um espaço chamado “Lugar ao

Diálogo”,  com “salas” próprias,  acessíveis  e  visíveis  apenas  às  partes

envolvidas e à Admin. O  acesso a cada uma destas salas é determinado

pela Administração,  concedendo  às partes uma senha de acesso  a qual

não  deverá  ser  divulgada  a  terceiros.  Nessa  sala,  o  queixoso  deverá

apresentar detalhadamente os seus motivos e argumentos  e o utilizador

alvo da queixa deverá apresentar os seus esclarecimentos e defesa.  Não

será um tribunal,  mas apenas um espaço de diálogo onde cada uma das

partes,  com a colaboração  da  Admin.  possa  apresentar  as suas razões

mas  sempre  num registo  de  esclarecimento  correcto  e  construtivo  de
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modo a que o conflito possa ser solucionado de forma positiva e a bem de

todos. Para além desta atitude de mediação,  de modo a levar as partes a

aproximarem-se,  esclarecerem-se no sentido de resolverem as questões

por via do diálogo e tolerância mútua,  a Administração reserva,  todavia,   

a  possibilidade  de  agir  se  considerar  que  no  decurso  do  conflito  e  do

debate são colocados em causa alguns dos princípios estabelecidos pelas

próprias  regras  do  fórum,  nomeadamente  comportamentos  e  atitudes

objectivamente ofensivas e desproporcionadas.   

9-3  –  Queixas  -  As  queixas  e  denúncias  reportadas  por  parte  de

utilizadores,  quer no  âmbito  de acções de moderação e  organização do

fórum,  suas  categorias  e  tópicos,  quer  relativamente  a  condutas  e

actividades consideradas inadequadas por parte de terceiros,  que sejam

encaminhadas  à  Administração  ou  mesmo  aos  visados  se  tal  for

adequado,  devem ser apresentadas de forma correcta e construtiva,  sem

linguagem obscena ou desrespeitadora e sem divulgação premeditada e

dilatória dos referidos dados pessoais ou mensagens que possam colocar

em causa os direitos de privacidade e presunção de inocência. 

10 – Registos e contas:

10.1  – O s utilizadores ao registarem-se podem escolher um username,  o

nome pelo qual serão conhecidos no fórum, respeitando na elaboração do

mesmo  as  regras  ou  limitações  que  estejam definidas,  nomeadamente

quanto ao comprimento do username e proibição ou permissão de uso de

caracteres  especiais.  Nesta  data,  não  é  permitido  o  uso  de  caracteres
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especiais na constituição do username (por exemplo: !”#$%&/()=?»«<>@\, ; :,

etc). Exceptuam-se os caracteres hífen/traço ao meio “-“ ou o underscore

“_” que apenas podem ser utilizados como separadores de nome e não no

princípio ou final deste. Exemplo de username permitido: Carlos-Andrade

ou Carlos_Andrade. Exemplo de username não permitido: _CarlosAndrade

ou CarlosAndrade_

10.2 - Dentro  do  possível os usernames deverão  ser nomes regulares e

legíveis,  não sendo permitido o uso de números no princípio do nome e

devendo-se evitar números a meio do nome,  sendo permitido apenas na

parte  final,  por  exemplo:  Ricardo1978.  Exceptuam-se  nesta  regra  os

nomes criados e herdados da anterior versão do fórum.

Na vigências desta regra,  os utilizadores que optem por usernames que

não respeitem estas regras básicas poderão ser convidados a alterar ou

mesmo  a  ser  alterados  compulsivamente  ou  desactivados  pela

Administração.

10.3 – Contas duplicadas ou com a mesma origem: - Por princípio não são

permitidas contas com o mesmo IP de origem. Todavia, consciente de que

há  situações  justificáveis,  nomeadamente  quando  os  registos  são

efectuados em locais de acesso múltiplo,  como empresas, escolas,  etc,  ou

mesmo  diferentes pessoas da mesma casa ou família,  a Administração

tem vindo a permitir contas nessas condições. No entanto, tal aprovação,

para além de excepcional,  implica que ao nível da actividade do Fórum

não  exista  qualquer  interacção  entre  os  respectivos  utilizadores,
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nomeadamente ao nível do sistema de avaliação Feedback-iTrader,  bem

como ao nível de tópicos e mensagens.

Neste  sentido,  se  for  detectada  interacção  entre  utilizadores  que

partilhem o  mesmo  IP,  nomeadamente  comprovando-se uma utilização

abusiva e oportunista em contextos de aproveitamento e favorecimento

ou  de  forma  enganosa  e  auto-promoção  dos  próprios,  os  feedbacks

detectados  nestas  condições  serão  removidos  e  os  utilizadores

penalizados, com suspensões temporárias ou definitivas.

Sempre  que  se  verifique  que  as contas com a mesma origem não  têm

qualquer  interacção  entre  si  mas  que  apresentam  uma  actividade

duvidosa,  inadequada e com avaliações negativas,  as mesmas serão alvo

de  moderação  que  pode  passar  por  suspensões  temporárias  ou

definitivas.

10.4 - O s registos de novas contas com ex-utilizadores que tenham sido

alvo de desactivação de conta, nomeadamente por desrespeito das regras

do  fórum e  do  feedback/iTrader,  se  detectadas  podem ser  permitidas

desde  que  se  verifique  por  parte  do  utilizador  um  compromisso

justificado  de  correcção  de  postura  e  procedimento  perante  a

Administração  e  da  comunidade.  É  um  princípio  de  tolerância  e  de

segunda  oportunidade  mas,  no  entanto,  em  qualquer  altura  que  a

Administração  o  considere  adequado  e  justificado,  poderão  ser alvo  de

nova desactivação ou suspensão temporária. 

10.5 – Alteração  de conta/username: – Por regra,  princípio  e  definição,

não é permitida a alteração do username depois de criado. Todavia,  para
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os  utilizadores  que  não  tenham  qualquer  actividade  no  fórum  (sem

tópicos,  posts  e  mensagens  privadas,)  nem tenham origem em conta

duplicada,  poderá  ser  autorizada  a  alteração  de  username  desde  que

solicitada e fundamentada ou por motivos de adequação do username às

regras de construção em vigor. 

10.6 – Para usernames de utilizadores já com actividade, a alteração pode

ocorrer ao nível do username, mantendo-se a mesma conta e a actividade

inerente,  ou  com  uma  conta  nova  e  novo  username,

suprimindo-se/apagando-se  a  anterior.  A  aprovação,  para  além  de

carecer  de  pedido  fundamentado,  fica  ainda  condicionada  ao

cumprimento de determinados pressupostos: Desde logo que o utilizador

tenha  uma  actividade  ao  nível  de  feedbacks  (no  anterior  e  actual

sistemas)  100%  positiva,  bem  como  será  obrigatória  a  referência  à

mudança  e  publicitação  do  anterior  username  ou  conta,  a  exibir  na

assinatura do respectivo utilizador,  a vigorar pelo período de 180 dias,  de

modo  a  que  o  seu  novo  nome  não  confunda  nem induza  em erro  os

utilizadores,  nomeadamente  os  que  de  um ou  de  outro  modo  tiveram

interacções.

11 – Penalizações:

11.1  –  O  desrespeito  pelas  Regras  do  Fórum Troca  Cromos  implicará

acções de  moderação,  avisos e  repreensões,  suspensões temporárias e

definitivas.
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As acções de  moderação  no  contexto  de  penalizações podem implicar

atribuição  de  avaliações  e  reputações  negativas  bem  como  relato  e

divulgação à comunidade das infracções e infractores.

11.2 – A Administração no âmbito das acções de moderação e garantia do

cumprimento das regras,  nomeadamente as que decorrem da quebra dos

deveres e obrigações dos utilizadores para com o fórum e a comunidade,

reserva o direito de agir sem aviso ou justificação.

12 – Advertências – Infracções:

Este sistema existe em quase todos os fóruns e visa moderar ou controlar

algumas situações menos positivas e que contribuam para o prejuízo do

fórum e  da  sua  comunidade.  Situações  que  desrespeitem o  fórum,  a

administração,  as regras do  fórum e  regras do  feedback -  itrader,  bem

como outras, podem resultar na aplicação de advertências e infracções. 

Algumas situações previstas: Publicação de tópicos descontextualizados;

Actualização abusiva de tópicos em intervalos inferiores aos permitidos;

Insultos  e  desrespeitos  para  com  a  administração  e  utilizadores;

Publicidade não permitida; 

Abuso nas regras da assinatura; Feedbacks descontextualizados  fora do

âmbito  de  processos  de  trocas  formalizados;  Linguagem imprópria  ou

inadequada;  Não  resposta  a  pedidos  de  esclarecimentos  por  parte  da

Administração.  
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As  advertências  são  apenas  isso,  mas  que  podem,  com  recorrência,

resultar em infracções.  

As infracções resultam na atribuição de pontos, tabelados de acordo com

a gravidade ou peso da situação. Esses pontos acumulados,  atingindo um

determinado total,  podem resultar em suspensões temporárias,  perdas de

permissões e direitos ou até mesmo a expulsão.

As advertências e infracções são assinaladas com um símbolo no tópico

ou post reportados (cartão  amarelo; cartão  vermelho),  e  mantêm-se em

vigor  por  um  determinado  número  de  dias,  terminando  ao  fim  do

respectivo prazo definido.

O s utilizadores advertidos ou penalizados recebem notificação disso por

mensagem privada. 

13 – Preservação e histórico de posts:

Reforçando os princípios atrás já explicitados no ponto 3,  o Fórum Troca

Cromos  não  tem  por  regra  apagar  tópicos,  posts  e  mensagens,

nomeadamente  os  publicadas  pelos  utilizadores,  desde  logo  porque  os

utilizadores têm a possibilidade e a permissão de poderem eles próprios

apagar posts e mensagens privadas nas suas caixas de correio.

Todavia,  por questões de gestão do espaço no servidor,  bem como tendo

em conta a especificidade dos posts no fórum,  basicamente anúncios de

listas  para  troca  e  procuras  de  cromos,  que  naturalmente  perdem
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actualidade e interesse ao fim de alguns meses,  a Administração reserva-

se no direito de poder apagar em massa posts que considere com prazo

alargado de publicação,  nomeadamente aqueles com mais de três anos,

podendo esse limite ser inferior.

Neste  contexto,  os  utilizadores  devem,  se  o  achar  por  conveniente,

guardar  e  fazer  backup  dos  seus  posts  sob  pena  de  poderem ver-se

impossibilitados de aceder aos conteúdos uma vez  apagados. Em todo o

caso,  todas  as  mensagens  que  envolvam  contactos,  endereços  e

conversas  importantes  e  particulares  entre  utilizadores  deverão  ser

sempre feitas através do sistema de mensagens privadas,  por isso estas

da gestão dos próprios utilizadores.

14 – Resumo e considerações finais:

14.1 - São gratuitos,  o registo e a utilização do Fórum,  que é de natureza

não  lucrativa,  pelo  que  implicam  o  prévio  e  total  conhecimento,

aceitação e concordância com os Termos de Utilização e as respectivas

regras de  funcionamento  expressas nas Regras do  Fórum e  Regras do

Fedback/iTrader e  nas diversas recomendações de utilização  existentes

no Fórum. 

14.2 - Basicamente,  todos os pontos das regras estabelecidas resumem-se

ao  respeito  geral  e  individual  pelo  Fórum  Troca  Cromos,  sua

administração e sua comunidade. Respeito nos princípios e acções,  tanto

Fórum Troca Cromos – Regras de Utilização -   20  /  21  



nos aspectos pessoais e  no  cumprimento  das propostas de  trocas bem

como de lealdade e defesa do próprio espaço.

14.3  – O s  utilizadores  que  não  concordem total  ou  parcialmente  com

estas regras devem abster-se  de  utilizar o  Fórum. Quem se  registando,

utilizar e não cumprindo as regras e delas abuse de forma reiterada com

prejuízo  para  o  fórum,  seus  membros  e  comunidade  em geral,  serão

obviamente desactivados.

Actualização: 09 de Junho de 2020

Fórum Troca Cromos – Regras de Utilização -   21  /  21  


