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Termos de Utilização da Rede Sem Fios 

(wi-fi) 

 Para o bom funcionamento da Rede Sem Fios (wi-fi) implementada pelo 

Município de Vila Franca de Xira é necessário que todos os utilizadores aceitem 

e respeitem rigorosamente os termos de utilização definidos nesta página. 

 

 A Gestão da infraestrutura de Rede Sem Fios (wi-fi) do Município é da 

responsabilidade do Município. 

 

 Todo o software instalado no PC do utilizador, configuração e gestão do mesmo 

para o acesso da rede sem fios é da responsabilidade do utilizador. São também 

acometidas a este todas as responsabilidades legais sobre a utilização do software 

e do serviço internet.  

 

 A Rede Sem Fios (wi-fi) do Município pode ser utilizada, de acordo com os 

presentes termos, por todos os Munícipes, empresas e outras entidades que 

visitem, trabalhem ou residam no Município. 

 

 

 Os utilizadores da Rede Sem Fios (wi-fi) não podem, sob qualquer pretexto, 

transmitir os seus dados de autenticação (Utilizador e Senha de Acesso) a 

terceiros, sob pena de serem responsabilizados pelos atos resultantes de uma 

utilização indevida desta infraestrutura. 

 

 Só é permitido o acesso à Rede Sem Fios (wi-fi) do Município com equipamentos 

(placas de rede) certificados, aprovados de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

 O acesso à Rede Sem Fios (wi-fi) do Município obriga a um pré-registo de 

utilizador com o cartão de cidadão e respetivo certificado digital qualificado de 

modo a garantir a veracidade do registo. 

 

 Para aceder à Rede Sem Fios é necessário inserir o registo feito anteriormente, de 

modo a autenticar o utilizador 

 

 

 Não é permitida a instalação de Pontos de Acesso Wi-Fi nas Instalações e espaços 

do Município ou outro tipo de ligações de modo a interferir com o sinal, sem 

conhecimento prévio e autorização expressa do Município. 
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 A configuração dos IP dos computadores clientes da Rede Sem Fios (wi-fi) é feita 

dinamicamente pelo serviço de DHCP, não sendo permitida a sua configuração 

de uma forma manual ou qualquer outro tipo de alteração 

 

 O meio wireless é um meio partilhado e portanto é passível de sofrer escutas de 

informação. É assim de extrema importância a utilização de protocolos seguros 

(ex: https, pop3s, etc). 

 

 

 É da responsabilidade do utilizador garantir a confidencialidade da sua 

informação, exceto no processo de login. 

 

 É recomendável realizar o processo de logout a partir do momento em que o 

utilizador não necessite mais do acesso à rede wireless. 

 

 

 O Municipio disponibiliza duas redes. Uma com o nome CMVFX_CP e a segunda 

com o nome CMVFX 

 

 Na rede CMVFX_CP é utilizado o sistema de Captive Portal, de modo ao 

utilizador inserir as suas credenciais. Este sistema utiliza um certificado digital de 

modo a proteger a autenticação do utilizador e a integridade do equipamento que 

recebe as credenciais do utilizador. Nesta rede, o utilizador pode associar-se 

livremente à rede, sendo que, assim que tenta abrir uma página de internet no seu 

browser, é redirecionado automaticamente para o portal de autenticação. Neste 

portal, existe um mapa onde podem ser consultados todos os hotspot espalhados 

ao longo do concelho de Vila Franca de Xira, assim como registar um novo 

utilizador, ou até mesmo recuperar a sua password em caso de esquecimento. 

 

 

 A rede CMVFX terá de ser pré-configurada no dispositivo. Esta rede permite uma 

associação de uma forma automática, sendo que, sempre que o dispositivo 

detectar uma rede com o nome CMVFX é feito a associação e autenticação à rede 

de uma forma transparente, podendo o utilizador navegar de imediato na internet. 

A pré-configuração pode ser consultada no site do município ou até mesmo no 

portal de autenticação, referido anteriormente, havendo a possibilidade de fazer 

um download de um ficheiro PDF com as devidas instruções 

 

 O Município de Vila Franca de Xira pode, mas não está obrigada a: 

 

o Monitorizar ou moderar Conteúdos ou Materiais; 

o Remover Materiais ou equipamentos do Serviço;  

o Restringir o acesso a qualquer parte do Serviço, em qualquer momento e 

segundo o seu exclusivo critério. 

 

 Para qualquer esclarecimento adicional, o utilizador pode contactar os serviços 

informáticos da Câmara Municipal através do email  
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