REGULAMENTO SALAS DE ANÚNCIOS PESSOAIS
(SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS)

1.OBJECTIVO.
Nas SALAS DE ANÚNCIOS PESSOAIS visam publicar-se mensagens com o conteúdo
próprio dos anúncios pessoais, ou seja, anúncios que visam promover o contacto entre os
utilizadores fora do teletexto.
2. ÂMBITO.
A TVI publica duas salas de anúncios pessoais, a Sala Party4All na pág. 604 e a Sala Arcoíris, na pág. 605.
Para publicar mensagens nestas salas, é necessário utilizar um telefone móvel ou fixo
conectado às redes telefónicas públicas portuguesas, com capacidade de envio de
mensagens escritas (SMS).
3. FORMA DE ENVIO.
Para publicar uma mensagem nestas salas, o utilizador deverá enviar um SMS para o
número 68881. Cada SMS enviado para tal número custa € 0,30+IVA.
Para a publicação de uma mensagem nestas salas, o utilizador, depois do seu registo,
deverá enviar um SMS composto da seguinte forma: código da sala de destino da
mensagem a publicar, correspondente a uma única letra maiúscula, ao qual se segue um
espaço em branco e a mensagem e a publicar.
O código destas salas é o seguinte:
Sala Party4All (Pág. 604 do Teletexto TVI)
Sala Arco-íris (Pág. 605 do Teletexto TVI)

- Escreve: P(ESPAÇO)MENSAGEM
- Escreve: L(ESPAÇO)MENSAGEM

Para enviar uma mensagem privada, isto é, apenas visualizável pelo destinatário, deverá
saber previamente o nickname do utilizador para quem quer enviar a mensagem.
Posteriormente, deverá ser enviado um SMS para o 68881 com o seguinte conteúdo: Palavra
“ENVIAR”, sem as aspas, em maiúsculas, seguida de espaço em branco, nickname da
pessoa de destino, seguida de espaço em branco e finalmente da mensagem. Por exemplo,
para se enviar uma mensagem privada para o destinatário com o nickname “ODEMIRA”,
deve enviar-se um SMS com o seguinte conteúdo: ENVIAR ODEMIRA MENSAGEM.
4. REGISTO DE NICKNAME.
Caso o utilizador deseje personalizar o seu nickname, ou seja, do nome pelo qual o utilizador
se vai dar a conhecer neste serviço, deverá enviar para o número 68881 um SMS com as
seguintes características: palavra “NICK” escrita em letras maiúsculas, sem aspas, seguida
de um único espaço em branco, seguida do nickname desejado. Ex: para o nickname
ODEMIRA, envie a mensagem NICK ODEMIRA. O nickname desejado tem de ser
constituído por uma só palavra, com até 20 caracteres, não podendo conter espaços em
branco.
O nickname registado fica associado ao número de telefone utilizado para o envio do pedido
de registo. A partir do registo do nickname, as mensagens que enviar para o serviço de
publicação de mensagens do teletexto da TVI com origem no mesmo número serão
identificadas nas salas com o referido nickname.
O envio do nickname é opcional, pelo que caso não o faça, assumirá o nickname GUEST,
seguido do número de ordem de entrada.
Os limites editoriais constantes do Regulamento Geral, são aplicáveis a todo o conteúdo das
mensagens, incluindo aos nicknames dos remetentes. Assim, no caso de não publicação por
impossibilidade editorial, será em substituição publicado o seguinte aviso: “A sua mensagem

1

não foi publicada dado o nickname não respeitar as regras estabelecidas. Consulte por favor
o regulamento disponível no Teletexto.”
5. PUBLICAÇÃO DE NÚMEROS DE CONTACTO.
Nestas salas, é possível a publicação do número de telefone do utilizador. No entanto,
apenas é admitida a publicação do número a partir do qual o utilizador envia a mensagem a
publicar. O sistema de publicação de mensagens faz uma verificação automática entre o
número de telefone constante da mensagem a publicar e o número de origem da mesma. Só
se estes coincidirem, é que a mensagem é publicada.
Em qualquer caso, só serão publicados números compostos por nove dígitos enviados de
seguida, sem qualquer caracter ou espaço entre os dígitos. Em cada mensagem é permitida
apenas a publicação de um único número de telefone.
Caso estas regras não sejam respeitadas, a mensagem não será publicada. Em sua
substituição, será emitido um alerta ao utilizador na respectiva sala, com o seguinte
conteúdo: "A sua mensagem não foi publicada por conter conteúdos não permitidos.
Consulte por favor o regulamento disponível no Teletexto "
6. REGIME GERAL E REGIME ESPECIAL.
As Salas de Anúncios Pessoais podem ser submetidas a um de dois regimes diferentes, o
regime geral e o regime especial, nos termos previstos no Regulamento Geral do Serviço de
Publicação de Mensagens de Teletexto.
Estas salas encontram-se obrigatoriamente submetidas ao regime geral, no período
compreendido entre as 6h00 e as 22h30. Entre as 22h30 e as 6h00 do dia seguinte, estas
salas podem encontrar-se submetidas ao regime especial.
As Salas de Anúncios Pessoais, quando submetidas ao regime geral, devem ser claramente
identificadas como tais, através da seguinte expressão: “AVISO: As mensagens publicadas
destinam-se a utilizadores com maturidade das pessoas maiores. Se for menor, pf procure
outra sala.”
Nas Salas de Anúncios Pessoais, quando submetidas ao regime especial, é obrigatória a
publicação da seguinte expressão: “AVISO: Nesta sala podem ser publicadas mensagens
cujo conteúdo é susceptível de influir negativamente na formação da personalidade de
crianças e adolescentes.”
7. MODERAÇÃO E BLACKLISTS.
A publicação de qualquer mensagem está sujeita a dois tipos de triagem — moderação e
blacklist —, com vista a fazer respeitar as regras constantes nos pontos 6, 7 e 8 do
Regulamento Geral dos serviços de publicação de mensagens, nos termos e condições
definidos em tal regulamento.
8. REGRAS SUBSIDIÁRIAS.
São aplicáveis a estas salas as regras constantes do Regulamento Geral do Serviço de
Publicação de Mensagens de Teletexto.
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