
CÓDIGO DE CONDUTA

OBJETIVO

Esta é a proposta do Código de Conduta  do Agrisland Hackathon. 

Uma das condições de participação é o respeito em todas as sessões do evento. Não será tolerado nenhum tipo 
de assédio ou abuso.

O CÓDIGO DE CONDUTA

No Agrisland Hackathon acreditamos que cada participante tem o direito de hackear num ambiente seguro e 
agradável.

O termo “assédio” inclui (mas não só) qualquer tipo de comentário, verbal ou escrito, relativo ao género, idade, 
orientação sexual, incapacidade, aparência, tamanho, raça, religião, classe social, estatuto económico, imagens 
de caráter sexual, intimidação intencional, perseguição, fotografias ou vídeos ofensivos e contacto físico 
inadequado.  Se alguma coisa que fizer causar mal estar a alguém, isto será considerado assédio e será razão 
suficiente para parar de o fazer.

Se for pedido aos participantes para deixarem de se comportar de uma maneira considerada inadequada, estes 
deverão cumpri-lo imediatamente.

Patrocinadores, juízes, mentores, voluntários, organizadores e qualquer outra pessoa no evento estão 
igualmente  sujeitos à política anti-assédio. Os participantes não deverão usar imagens de conteúdo sexual 
nem ter atividades de carácter sexual durante a competição ou todo o evento. Se alguém no evento tiver um 
comportamento abusivo, a organização pode tomar qualquer medida que considere apropriada, incluindo avisos 
ou até a expulsão do evento.

Caso se sinta de alguma forma assediado ou caso se aperceba que alguém está a sê-lo, ou ainda, se tiver qualquer 
tipo de preocupação a esse respeito, por favor contate alguém da organização conforme os procedimentos 
definidos.

PROCEDIMENTO DE RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

Caso se sinta de alguma forma incomodado ou considere que possa haver um incumprimento do Código 
de Conduta ou das Regras da Competição, por favor comunique esta situação o mais rapidamente possível 
através do email ou do telegram. Todas as pessoas que reportem alguma incidência deste tipo têm o direito de 
permanecer anónimas.

Ao enviar um email a agrisland@cidihub.org, o seu incidente será recebido pela equipa organizadora. Se 
necessitar contactar diretamente um membro da organização, por favor faça-o através do Telegram.

mailto:agrisland@cidihub.org
https://t.me/agrislandhackathon

