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Por listas de e-mail entendem-se, no âmbito deste regulamento, todas as listas de e-mail do 

Instituto Superior de Agronomia. De entre estas distinguem-se as listas de e-mail internas e as 

listas de e-mail externas. As listas de e-mail internas são geridas directamente pelo Conselho 

Directivo do Instituto Superior de Agronomia, e incluem as listas de Docentes (docentes@isa.utl.pt), 

Investigadores (investigadores@isa.utl.pt) e Funcionários (funcionarios@isa.utl.pt). As listas de e-mail 

externas incluem todas as outras, cuja gestão não é da responsabilidade directa dos órgãos de 

gestão do Instituto Superior de Agronomia. 

 

Por utilizadores das listas de e-mail entendem-se, no âmbito deste regulamento, todos os 

funcionários docentes ou não docentes, investigadores, alunos, antigos alunos, ou quaisquer outras 

pessoas com ou sem ligação directa ao Instituto Superior de Agronomia a quem tenha sido dada 

autorização para utilizar as listas de e-mail. 

 

A utilização das listas de e-mail deve ser entendida, no âmbito deste regulamento, 

exclusivamente como a acção de enviar mensagens. A autorização para utilizar as listas de e-mail é 

concedida pelos gestores das listas, podendo ser dada de forma sistemática, incluindo um novo 

utilizador numa lista e concedendo-lhe direitos iguais a todos os outros utilizadores, ou pontual, 

concedendo a um não utilizador o direito de enviar uma única mensagem para a lista. 

 

A utilização das listas de e-mail do Instituto Superior de Agronomia está condicionada à 

aceitação dos termos e condições especificados neste documento. O não cumprimento destes 

termos e condições resultará na proibição de utilização de todas as listas de e-mail do Instituto 

Superior de Agronomia. 

 

Os termos e condições abaixo especificados estabelecem princípios gerais de utilização das listas 

de e-mail. Nos aspectos que não são abordados directamente pelos termos e condições abaixo 

especificados, os utilizadores das listas de e-mail deverão actuar sempre de forma a assegurar a 

credibilidade e a respeitabilidade do Instituto Superior de Agronomia. Além disso, as listas de e-

mail deverão ser consideradas como um instrumento de comunicação restringido aos utilizadores 

das listas de e-mail, pelo que a confidencialidade resultante do facto das listas serem divulgadas 

por uma comunidade restrita não deverá ser ignorado. As mensagens divulgadas utilizando as listas 

de e-mail do Instituto Superior de Agronomia não poderão, assim, ser redirigidas sem autorização 

expressa de quem as enviou. 

 

Utilizações permitidas 

 

As listas de e-mail só poderão ser utilizadas pelos utilizadores das listas de e-mail, tal como 

definidos anteriormente, e de acordo com os termos e condições gerais abaixo especificados neste 

documento. 

 

Além disso, no caso particular das listas de e-mail internas (Docentes, Investigadores e Funcionários), o 

conteúdo das mensagens deverá restringir-se a informação ou dados de carácter científico ou 

pedagógico, ou que estejam de alguma forma relacionados com questões de índole administrativo 



relevantes para a comunidade do Instituto Superior de Agronomia. Qualquer outro tipo de 

utilização requer autorização prévia por escrito do Conselho Directivo. 

 

Utilizações proibidas 

 

Os utilizadores das listas de e-mail não deverão enviar mensagens que contenham: 

� informação que infrinja os direitos de qualquer outra pessoa ou que seja de alguma forma 
ilegal; 

� informação que seja abusiva de qualquer outra pessoa, difamatória ou obscena; 
� informação que seja importunadora, inconveniente ou perturbe qualquer outra pessoa; 
� informação de carácter comercial, ou que inclua material não solicitado de natureza 
publicitária ou promocional (incluindo “junk mail”, “spam”, “cartas em cadeia”, “esquemas 

em pirâmide”…); 

� vírus, código de software, ou quaisquer ficheiros ou programas que possam de alguma 
forma afectar a funcionalidade do hardware ou software dos receptores das mensagens; 

� qualquer material protegido por propriedade intelectual, marcas ou patentes; 
� qualquer informação que possa de alguma forma afectar a credibilidade e a respeitabilidade 
do Instituto Superior de Agronomia. 

 

Além disso, e no caso particular das listas de e-mail internas (Docentes, Investigadores e Funcionários), 

estas não deverão ser utilizadas para divulgar informação que não seja do interesse geral da 

comunidade de utilizadores. Estas listas não deverão, assim, ser utilizadas como fórum de discussão 

ou divulgação de opiniões ou interesses pessoais, nomeadamente quando estes ultrapassem os 

objectivos gerais, definidos no ponto anterior, para os quais estas listas foram criadas. 

 

Considerações finais 

 

Os utilizadores das listas de e-mail deverão certificar-se da veracidade da informação contida nas 

mensagens divulgadas pelas listas de e-mail. Deverão igualmente certificar-se que as mensagens 

são seguras, e que não constituem riscos para o hardware ou software próprios. O Instituto 

Superior de Agronomia não se responsabiliza: 

� pela informação divulgada nas listas de e-mail, nem por quaisquer danos directa ou 

indirectamente resultantes da utilização destas listas; 

� por eventuais falhas ou erros que possam ocorrer na divulgação das mensagens. 
 

A submissão de material para divulgação nas listas de e-mail do Instituto Superior de Agronomia 

implica a aceitação dos termos e condições acima especificados. O material divulgado poderá ser 

utilizado por qualquer outro utilizador das listas de e-mail, desde que respeite os termos e 

condições acima especificados. 

 

O regulamento de utilização das listas de e-mail estará disponível na página Internet do Instituto 

Superior de Agronomia, constituindo obrigação dos utilizadores certificarem-se dos termos e 

condições de utilização antes de enviarem uma mensagem. 

 

O desrespeito pelos termos e condições acima especificados resultará na proibição de utilização de 

todas as listas de e-mail do Instituto Superior de Agronomia, podendo igualmente dar origem a 

acções disciplinares quando a acção indevida assim o justifique. No caso do Instituto Superior de 

Agronomia ter que suportar quaisquer custos ou perdas directa ou indirectamente resultantes da 

utilização indevida das listas de e-mail, o utilizador responsável pela mensagem que os originou 

indemnizará o Instituto Superior de Agronomia num montante igual ao dos custos ou perdas 

incorridos. 


