AO PROCEDER AO REGISTO, O UTILIZADOR DESTA PLATAFORMA DECLARA TER
CONHECIMENTO, ACEITAR E COMPROMETER-SE A CUMPRIR OS SEGUINTES TERMOS
DE RESPONSABILIDADE, SOB PENA DE ACIONAR CLÁUSULAS ABAIXO ESTABELECIDAS.
1. O projeto Missão País declara-se como um projeto universitário católico com a duração de
uma semana, com atividades de serviço social e de cariz religioso. Destina-se a qualquer
estudante universitário que nele queira participar de livre vontade, desempenhando as suas
atividades durante a semana de missão, sejam elas religiosas ou não.
2. Para participar no projeto Missão País, o universitário deverá participar no processo de
inscrição. Para isso, terá de criar um perfil na plataforma de inscrições da Missão País a partir
do dia 25 de novembro 2019, caso não o tenha já criado no ano anterior, e proceder à
candidatura nas missões que queira realizar a partir do dia 2 de Dezembro tendo em conta
que, a partir deste dia irão decorrer de X em X tempo colocações. Estas colocações alocam
os missionários, de acordo com preferências, prioridades e hora da inscrição, nas respetivas
missões enquanto colocados ou em lista de espera sendo notificado aquando do fim de cada
colocação do estado da sua candidatura.
3. A participação no projeto Missão País está limitada a uma missão por universitário.
4. O registo efetuado na plataforma de inscrições com informações pessoais fictícias ou
desatualizadas está sujeito a ser banido, vendo anulada ou impossibilitada a inscrição,
qualquer que seja a sua fase de desenvolvimento.
5. Os dados pessoais inseridos na plataforma serão tratados exclusivamente para fins relativos
ao projeto, e podem ser vistos e usados por membros da equipa nacional e responsáveis das
respetivas missões de candidatura. Serão armazenados por tempo indefinido.
6. O utilizador da plataforma poderá proceder à alteração dos seus dados pessoais sempre e
quando desejar. Pode também solicitar ao projeto que elimine todos os seus dados da
plataforma se assim desejar, tendo de voltar a efetuar um registo caso queira participar no
projeto.
7. Cada missão tem um número máximo de vagas disponíveis para missionários: 58 (incluindo
chefes), podendo ter menos. O registo na plataforma não implica a admissão a um grupo de
missionários, uma vez que esta está sujeita ao número de vagas ainda disponíveis na missão
selecionada pelo utilizador no momento da inscrição.
8. Uma vez colocado numa missão, o utilizador, doravante referido como missionário, receberá
um email com as informações necessárias para proceder à finalização da inscrição.
9. Ao missionário colocado, é gerada automaticamente uma referência (enviado pelo email,
referido no ponto 8) para pagamento do montante de 7€ (sete euros) que deve ser efetuado
até 48 horas após esse momento. Caso este período seja excedido e a referência se encontre
expirada a inscrição é anulada e o missionário terá de voltar a candidatar-se.
10. O preço total de uma missão é composto pelos 7€ (sete euros) de inscrição mais uma quantia
variável em função de cada missão, com um limite máximo de 40€ (quarenta euros), sendo
este último processado com os respetivos chefes da missão e não da responsabilidade da
Missão País.
11. Os 7€ iniciais servem para cobrir os custos do kit missionário (t-shirt, caderno do missionário
e cruz de madeira). O restante a pagar serve para cobrir custos de alojamento, transporte e
alimentação durante a semana.
12. Em caso de desistência de um missionário, o montante pago no ato da inscrição não é
devolvido.
13. Estudantes de uma Faculdade onde existe missão devem inscrever-se na missão dessa
mesma Faculdade, tendo prioridade sobre estudantes de outras faculdades que tenham
missões.
14. Estudantes que não têm missão na Faculdade onde estudam podem inscrever-se na missão
que desejarem, tendo a mesma prioridade que os estudantes dessa faculdade.
15. Cada estudante pode ordenar por preferência as missões onde se quer inscrever, tomando
conhecimento de que ao entrar numa missão, as outras candidaturas perdem a sua validade.

16. Não é possível fazer uma reserva de inscrição numa Missão.
17. Caso uma situação errónea só seja detetada após o pagamento montante relativo à taxa de
inscrição, a Missão País reserva o direito de proceder à anulação dessa mesma inscrição sem
proceder à devolução do respetivo montante.
18. A Missão País não se responsabiliza por quaisquer danos físicos, mentais ou outros causados
no/pelo missionário durante a semana de missão.
19. A Missão País não se responsabiliza por qualquer tipo de reportagem fotográfica ou
filmográfica, assim como a sua partilha em redes sociais e outros, durante e/ou depois da
semana de missão.

