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TERMOS DE USO 

  
 

 

Estes Termos e Condições Gerais de Uso, também denominados somente de “Termos de 
Uso” ou “Termos”, disciplinará a relação entre a MONTAÑA LIMPIA e os Usuários 
da plataforma. 
  
Para poder utilizar os serviços da Plataforma, você deve concordar e aceitar todo o 
disposto nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade. Leia atentamente! 

 
 
 

CAPÍTULO I 
- CONDIÇÕES GERAIS - 

  
1.1. Âmbito. Os presentes Termos e Condições Gerais de Uso vinculam todas as atividades 
desenvolvidas, bem como serviços oferecidos, pela plataforma virtual MONTAÑA LIMPIA – doravante 
assim denominada, ou somente como “Plataforma”, a qual engloba o seu website, seus subdomínios, 
aplicativos, programas e demais extensões. Toda a Plataforma é de propriedade exclusiva da ACCESO 
PANAM, organização internacional sem fins lucrativos registrada nos Estados Unidos, destinada a 
proteger o acesso e promover a conservação de áreas de montanhismo e escalada da América Latina.  
 
1.2. Atuação. A MONTAÑA LIMPIA é uma Plataforma virtual com a finalidade de permitir que 
qualquer pessoa cadastrada possa organizar mutirões de limpeza em montanhas e convidar participantes. 
Os usuários poderão também participar de mutirões registrados, ou, simplesmente, começar a coletar e 
registrar os lixos encontrados. Por fim, poderão  compartilhar os resultados das coletas realizadas. 
 
1.3. Sujeitos. Qualquer pessoa poderá ser um Usuário da Plataforma, sendo que os menores de 18 
(dezoito) anos de idade deverão ser representados ou assistidos por seus representantes legais, nos termos 
da lei. Poderão haver restrições de certas funcionalidades dentro da Plataforma, indicadas somente aos 
maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 
 
1.4. Adesão e Aceite. Pelo presente instrumento, os Usuários que desejam utilizar a Plataforma 
MONTAÑA LIMPIA concordam em: 
  

(i) Aceitar, integralmente, os presentes Termos de Uso, bem como a Política de Privacidade da 
MONTAÑA LIMPIA, para fins de cadastro, controle de acesso, utilização e execução de 
melhorias na Plataforma; 

 
(ii) Ao clicar na caixa de “aceite” dos Termos, para fins de cadastro na MONTAÑA LIMPIA, 

estarão manifestando sua vontade, livre, plena e consciente, em se submeter a tudo aqui 
disposto, para poder usufruir das funcionalidades; e 

 
(iii) Caso não concordem, ou não possam cumprir, com os Termos e Política de Privacidade, não 

poderão usar os serviços da MONTAÑA LIMPIA, nem continuar com o acesso à Plataforma. 
  
1.5. Violação das Condições. A MONTAÑA LIMPIA reserva-se o direito de, na eventualidade de 
qualquer Usuário descumprir uma ou mais condições aqui previstas, encerrar sua respectiva conta 
cadastral e a suspender ou anular seu acesso à Plataforma, sem necessidade de aviso prévio, conforme sua 
exclusiva escolha. 
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1.6. Modificações. A MONTAÑA LIMPIA se reserva o direito de, a qualquer momento, modificar estes 
Termos de Uso, ou a Plataforma, em si, desde que precedido de notificação para ciência dos Usuários, 
sem qualquer responsabilização ser devida pela MONTAÑA LIMPIA. 
 
1.6.1. Quaisquer modificações efetuadas pela MONTAÑA LIMPIA entrarão em vigor imediatamente 
após sua publicação online, se o contrário não for expressamente mencionado na respectiva notificação de 
alteração. 
 
1.6.2. A continuação de acesso do Usuário à Plataforma após eventual alteração será entendida como 
aceitação tácita à mesma, sendo que, em caso de não aceitação, o Usuário deverá proceder com a 
desativação de seu cadastro e a não mais utilização da Plataforma.  
 

CAPÍTULO II 
- MODO DE UTILIZAÇÃO - 

  
2.1. Serviços e Funcionalidades. A Plataforma busca incentivar a proteção ao meio ambiente e a 
sustentabilidade por meio do recolhimento de lixos em áreas naturais utilizadas para escalada, 
montanhismo, trilhas e outras atividades. Para isso, oferece a conexão entre os Usuários, permitindo que 
os mesmos possam organizar ou se juntar a mutirões de limpeza, convidando pessoas por meio de link de 
convite, divulgando a ação e compartilhando os resultados da ação. 
 
2.1.1. A Plataforma oferece a funcionalidade de registro de quantidade de ações e mutirões criados por 
cada Usuário, quantidade de ações e mutirões em que participou, quantidade e peso dos lixos recolhidos 
por cada mutirão ou ação, inclusive por Usuários que realizam ações individualmente, a fim de que os 
registros transformem-se em dados estatísticos, que poderão ser utilizados com o objetivo de 
conscientização e de auxílio na escolha de soluções efetivas a partir dos dados. 
 
2.1.2. Para a conexão entre os Usuários, haverá a disponibilidade de que possam postar conteúdos, não 
havendo, no entanto, a possibilidade de chats e trocas de mensagens propriamente ditas. Em decorrência 
disto, os Usuários declaram conhecer e concordar, expressamente, que a MONTAÑA LIMPIA realize 
certas verificações sobre as postagens efetuadas trocadas entre os Usuários, por meio da Plataforma, para 
fins de moderação e controle de conteúdo postado na mesma. 
 
2.2. Trabalho Voluntário. Sugerimos que as ações organizadas pelos Usuários por meio da Plataforma 
sejam  de caráter voluntário, nos termos da Lei nº 9.608/98. A Plataforma não se responsabilizará por 
qualquer forma de remuneração promovida por qualquer Usuário, ainda que no âmbito da Plataforma. 
 
2.3. Cadastro. O cadastro dos Usuários será efetuado por meio da própria Plataforma, mediante login e 
senha pessoal, ou por sincronização com redes sociais (Facebook ou Google). Para isso, é necessário, no 
primeiro cadastro, que o interessado em ser Usuários forneça dados como: nome completo, faixa etária e 
e-mail de contato.  
 
2.4. Idoneidade do Cadastro. Os Usuários, para poderem utilizar a Plataforma, comprometem-se a 
prestar unicamente informações verídicas e corretas, conforme exigido no cadastro, nos termos da Política 
de Privacidade. Assim, declaram que detém idoneidade incólume, e que estão cientes, desde já, que o 
fornecimento de informações cadastrais falsas ou inverídicas registradas ou fornecidas por si, durante o 
processo eletrônico de cadastramento, constitui crime. 
 
2.5. Incorreção de Informações Cadastrais. A MONTAÑA LIMPIA se reserva o direito de impedir, a 
seu exclusivo critério, novos cadastros, bem como de cancelar os já efetuados, em caso de detectar 
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anomalia ou incorreção cadastral de algum Usuário, que entenda revestida de erro grave ou demonstre 
tentativa deliberada de burlar as regras aqui descritas, as quais são obrigatórias a todos os Usuários. 
  
2.6. Uso de Cadastro por Terceiros. Os cadastros na Plataforma são individuais e intransferíveis, 
devendo os Usuários notificar, imediatamente, tão logo tomem conhecimento, à MONTAÑA LIMPIA, 
sobre qualquer uso não autorizado de suas contas ou outra violação de segurança cadastral, para poder 
tomar as medidas cabíveis. Apesar do exposto, a MONTAÑA LIMPIA não será, em qualquer hipótese, 
responsável por quaisquer prejuízos ou danos oriundos do uso de login e senha por terceiros, com ou sem 
o consentimento do Usuário. 
  
2.6.1. Em razão da segurança dos dados cadastrais, os Usuários deverão: (i) ser cuidadosos com os dados 
de sua identificação individual ao acessarem a Internet; (ii) tomar outras medidas necessárias para 
proteção contra danos, inclusive fraudes online e off-line; (iii) ser diligentes no uso do conteúdo 
disponibilizado na Plataforma, sabendo de suas responsabilidades; e (iv) cumprir rigorosamente todas as 
determinações destes Termos de Uso e da Política de Privacidade. 
  
2.7. Obrigações do Usuário. Sem prejuízo de outras aqui estipuladas, é obrigação de todo e qualquer 
Usuário da Plataforma: 

a) Não utilizar a MONTAÑA LIMPIA para qualquer propósito ilícito, escuso, proibido por 
estes Termos e demais normas aplicáveis, ou, ainda, contrário aos bons costumes; 

b) Autorizar que a MONTAÑA LIMPIA possa enviar comunicações por e-mail, telefone ou 
mensagens instantâneas, inclusive de caráter publicitário; 

c) Autorizar que os mutirões e ações criados por si, dentro da Plataforma, possam ser divulgados 
e compartilhados pela própria Plataforma em outros meios e redes sociais, pelo Acceso 
PanAm e por seus parceiros, para fins de divulgação da ação;  

d) Respeitar as restrições e limitações de uso da Plataforma; 
e) Respeitar as legislações vigentes no país para a organização e/ou participação em ações e 

mutirões, bem como as emitidas por órgãos regulamentadores, sempre de forma pacífica; 
f) Não incitar o ódio, violência, preconceito ou qualquer forma de mobilização não democrática 

durante ou por meio de mutirões ou outras ações; 
g) Reportar toda e qualquer falha à MONTAÑA LIMPIA, tão logo tomem conhecimento dos 

mesmos;  
h) Informar-se sobre os riscos à saúde e segurança dos participantes de cada tipo de ação, a 

depender do local em que serão realizados; e 
i) Adotar apenas linguagem e imagens ética, compatíveis com o ambiente da Plataforma, bem 

como não postar conteúdo ofensivo ou ilícito na mesma. 
 
2.8. Obrigações da MONTAÑA LIMPIA. Sem prejuízo de outras aqui estipuladas, é obrigação da 
Plataforma: 

a) Disponibilizar a Plataforma e suas funcionalidades aos Usuários, de forma segura e estável; 
b) Oferecer acesso à Plataforma de forma inteiramente gratuita;  
c) Manter, segundo as possibilidades de mercado e sua exclusiva escolha, a atualização constante 

da Plataforma visando seu aperfeiçoamento e adaptação às novas tecnologias disponíveis;  
d) Realizar a moderação das mensagens e informações trocadas e postadas na Plataforma pelos 

Usuários, a qualquer momento, após a postagem; e 
e) Manter canal de comunicação entre os Usuários com os moderadores da Plataforma. 

  
CAPÍTULO III 

- ACESSO E RESTRIÇÕES DE FUNCIONALIDADE - 
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3.1. Restrições. Não é permitido acessar as áreas de programação da Plataforma MONTAÑA LIMPIA, 
seu banco de dados ou qualquer outro conjunto de informações que faça parte da atividade de 
webmastering, bem como realizar, ou permitir que se realize, qualquer tipo de engenharia reversa, 
tradução, decompilação, cópia, modificação, reprodução, locação, sublocação, sublicenciamento, 
publicação, divulgação, transmissão, empréstimo, distribuição ou, de qualquer outra forma, a disposição 
de ferramentas de consulta desta Plataforma e de suas funcionalidades para terceiros, sem a prévia e 
expressa autorização da MONTAÑA LIMPIA, ficando sujeito quem o fizer a penalidades da legislação 
brasileira, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos que vier a causar. Esta restrição inclui qualquer 
tentativa de incorporar quaisquer informações da plataforma em qualquer outro diretório, produto ou 
serviço. 
  

CAPÍTULO IV 
- GRATUIDADE DA PLATAFORMA - 

  
4.1. Gratuidade. O acesso e cadastramento na Plataforma será gratuito a todos os Usuários, não sendo 
cobradas mensalidades ou custos pelo uso da mesma.  
 
4.1.1. A Plataforma, como se apresenta hoje, é de uso e acesso gratuito, sendo reservado, contudo, que 
novas funcionalidades sejam incluídas e possam ser oferecidas mediante remuneração. Caso, 
eventualmente, a Plataforma venha a cobrar algum valor por uso ou disponibilização de suas 
funcionalidades, os Usuários serão previamente comunicados, não sendo obrigados a nenhum pagamento 
aos quais não tenham expressamente consentido.  
  

CAPÍTULO V 
- EXCLUSÃO DE GARANTIAS - 

  
5.1. Disponibilidade. A Plataforma está disponível e é oferecida aos Usuários "no estado em que se 
encontra" e "conforme disponível", nos termos da legislação vigente. A MONTAÑA LIMPIA declina 
qualquer responsabilidade por garantias implícitas de comerciabilidade, adequação a um determinado fim 
e/ou eventual retorno financeiro.  Além disso, a MONTAÑA LIMPIA não garante que os Serviços da 
Plataforma serão fornecidos sem interrupções ou erros, de modo que os Usuários aceitam a existência de 
riscos, e reconhecem que todo o risco decorrente da utilização da Plataforma MONTAÑA LIMPIA, é de 
sua exclusiva responsabilidade. 
  

CAPÍTULO VI 
- LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - 

  
6.1. Limites. A MONTAÑA LIMPIA responderá, exclusiva e limitadamente, pelos serviços por si 
prestados, de forma gratuita, quais sejam os de intermediação e conexão de pessoas, bem como de coleta 
de dados sobre lixo em ambientes de montanha, por meio de disponibilização de Plataforma virtual. 
 
6.1.1. A MONTAÑA LIMPIA reitera que não constitui com nenhum dos Usuários da Plataforma: (i) 
sociedade, associação ou representação; (ii) prestação de qualquer serviço diverso do objeto destes 
Termos, e/ou (iii) relação empregatícia. 
  
6.2. Relacionamentos fora da Plataforma. A MONTAÑA LIMPIA não se responsabiliza por nenhum 
ato ou comunicação havida por Usuários, seja dentro ou fora da Plataforma, inclusive mensagens e 
comunicações propagadas por meio de redes sociais, bem como pela relação ocorrida por fora da 
Plataforma. Embora a Plataforma preze pela qualidade e confiabilidade de seus Usuários, ela não se 
responsabiliza pela real existência, ocorrência, qualidade e segurança das ações e mutirões criados e 
divulgados por meio da mesma, não podendo ser incluída em nenhuma ação de responsabilização, civil, 
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penal ou administrativa relacionada ao quaisquer danos e atos praticados por Usuários e terceiros, fora da 
Plataforma. 
 
6.3. Responsabilidade. Além do disposto em 6.2, a MONTAÑA LIMPIA não será responsável por 
quaisquer perdas ou danos sofridos, resultantes de: (i) informação errada ou incompleta que seja fornecida 
por um Usuário; (ii) fraude, declaração fraudulenta ou violação de qualquer uma das condições destes 
Termos por um Usuário; (iii) falhas nas conexões de internet particular do Usuário, ou de seus aparelhos 
eletrônicos; e (iv) problemas no processamento de dados, causados por culpa de terceiros. 
  
6.4. Violação de Direito de Terceiros. A MONTAÑA LIMPIA não se responsabilizará perante nenhum 
Usuário em relação a qualquer violação de direito de terceiros, independentemente da causa. 
  
6.5. Danos. Em nenhum caso, a MONTAÑA LIMPIA será responsável por danos indiretos, incidentais, 
especiais, exemplares, punitivos ou consequentes, incluindo, danos pessoais ou à propriedade, sofridos 
pelos Usuários, ainda que relacionados com, ou de outra forma resultantes de, qualquer uso da 
Plataforma, devido às ações realizadas ou não realizadas através desta, ainda que decorrentes da conduta 
de terceiros, em especial as havidas por fora da Plataforma, nas ações e mutirões. 
  
6.6. Indenização. Os Usuários deverão indenizar a MONTAÑA LIMPIA, e seus diretores, 
administradores, colaboradores, representantes ou empregados, por qualquer demanda promovida por 
terceiros decorrentes de suas atividades na Plataforma, inclusive as propostas por órgãos governamentais 
e públicos, bem como pelo descumprimento dos presentes Termos de Uso e demais Políticas da 
Plataforma, e ainda pela violação de qualquer lei ou direito de terceiros, por todos os danos causados, em 
qualquer esfera, bem como o pagamento de custas despendidas com eventual demanda e honorários 
advocatícios. 
  

CAPÍTULO VII 
 - INATIVAÇÃO DO CADASTRO, DÚVIDAS E SUGESTÕES - 

  
7.1. Comunicações. Todas as comunicações entre os Usuários e a MONTAÑA LIMPIA poderão ser 
realizadas por e-mail montanalimpia@accesspanam.com, que se manifestará em até 5 (cinco) dias úteis. 
Este canal de comunicação tem como função atender: (i) dúvidas e questionamentos sobre a Plataforma; 
(ii) sugestões de melhoria da Plataforma; (iii) denúncias de atos nocivos ou informações inverídicas 
fornecidas por algum de seus Usuários, e outras falhas encontradas na Plataforma; e (iv) solicitações de 
descadastramento e inativação das contas cadastrais dos próprios Usuários. 
  
7.2. Vedação e inativação de cadastro. Será vedada e reprimida a prática de atos ilegais ou 
incompatíveis com a proposta da Plataforma por todos os Usuários, sendo desde já resguardado à 
MONTAÑA LIMPIA o direito de suspender, cancelar, e inativar o cadastro de Usuários que incorram 
em violação de quaisquer condições e obrigações contidas nestes Termos, em especial as mencionadas em 
2.7, ou em violação às leis nacionais e aplicáveis aos locais em que realizarão as ações e mutirões. 
Ademais, sem prejuízo de outras hipóteses, incorre em violação destes Termos o Usuário que: 
  

(i) Promover a violência e/ou discriminação, baseada em questões de raça, sexo, religião, 
nacionalidade, orientação sexual ou de qualquer outro tipo, por meio da Plataforma ou fora 
dela; 

(ii) Violar qualquer lei ou norma de autoridade competente vigente do país em que as ações e 
mutirões ocorrerem, inclusive leis ambientais; 

(iii) Fornecer informações falsas em seus dados cadastrais ou na Plataforma, incluindo-se 
informações falsas ou propositalmente equivocadas nas postagens e mutirões criados; e 
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(iv) Promover a ofensa, física ou verbal, a outros Usuários, à Plataforma, e a terceiros, por meio 
da mesma ou fora dela. 

  
CAPÍTULO VIII 

- ENGENHARIA DA PLATAFORMA - 
  
8.1. Aperfeiçoamento. Os Usuários concordam que todo e qualquer sistema, software, Plataforma ou 
serviço, independentemente de seu produtor ou características, é uma espécie de produto que está sempre 
em atualização e aperfeiçoamento, possuindo, constante e incondicionalmente, aspectos a ser melhorados, 
o que não pode ser considerado, em si, falha ou defeito do mesmo. 
  
8.2. Erros de Funcionamento. Eventuais erros no funcionamento da Plataforma serão corrigidos o mais 
brevemente possível, respeitando o período que for necessário para a manutenção. A MONTAÑA 
LIMPIA não pretende que o funcionamento do servidor da Plataforma, bem como de seu sistema, do seu 
banco de dados, software e de seu website, sejam livres de erros, falhas ou de interrupções. 
  

CAPÍTULO IX 
- PROPRIEDADE INTELECTUAL - 

  
9.1. Utilização da Propriedade Intelectual. O uso comercial da expressão "MONTAÑA LIMPIA", 
como marca, nome empresarial ou nome de domínio, e seus logotipos e demais insígnias, são de 
propriedade exclusiva da Acceso PanAm. Da mesma forma, direitos autorais e outros direitos passíveis de 
proteção por propriedade industrial como estrutura, os conteúdos das telas relativas à Plataforma, assim 
como os programas relacionados à mesma, como o software, website, bancos de dados, redes e arquivos. 
Todos os direitos estão protegidos, no Brasil e internacionalmente, por leis e tratados internacionais de 
direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. Aos proprietários da MONTAÑA 
LIMPIA reservam-se todos os direitos relativos a autorias, marcas, patentes, modelos e desenhos 
industriais, quer sejam de sua propriedade ou licenciados em seu favor. 
  
9.1.1. Não é permitido reproduzir, duplicar, copiar, vender, visitar, ou de qualquer outra forma explorar, 
para fins comerciais, o conteúdo da Plataforma, sem o prévio consentimento, por escrito, dos 
proprietários da MONTAÑA LIMPIA. Particularmente, é expressamente proibida a utilização de 
mineração de dados, robôs, ou outras ferramentas de coleta e extração de dados para extrair, de forma 
isolada ou recorrente, qualquer parte substancial da Plataforma, visando sua reutilização, ou dados de seus 
Usuários. 
  
9.2. Relações com Terceiros. A Plataforma poderá fornecer links de acesso a outros websites, o que não 
significa que esses sites sejam de propriedade ou operados pela MONTAÑA LIMPIA, da mesma forma 
que não implica relação de sociedade, supervisão, cumplicidade ou solidariedade da MONTAÑA 
LIMPIA para com esses sites e seus conteúdos. A MONTAÑA LIMPIA declara não possuir controle 
sobre tais sites de terceiros, e, por tal razão, não será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços 
ofertados nos mesmos, devendo o Usuário atentar-se aos Termos e Políticas destes sites de terceiros antes 
de acessá-los. 
  

CAPÍTULO X 
- CONDIÇÕES FINAIS - 

  
10.1. Suspensão e Cancelamento do Acesso. Todo Usuário reconhece e aceita, desde já, que a 
MONTAÑA LIMPIA poderá, sem aviso prévio, interromper ou suspender, temporária ou 
permanentemente, parte ou a totalidade, do acesso à Plataforma, caso o Usuário incorra em 
descumprimento de qualquer disposição contida nestes Termos de Uso, ou na Política de Privacidade. 



		

	

Acceso	PanAm		||		Access	PanAm	
																	www.accesopanam.com		
																	apa@accesspanam.com		

																	Rio	de	Janeiro,	Brasil;	Santiago,	Chile;	Jackson,	USA		
	

	

		

  
10.2. Advertências e suspensão. Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a MONTAÑA LIMPIA 
poderá, a qualquer tempo, advertir ou suspender, temporária ou definitivamente, o acesso de Usuários 
que: 

a) não cumprirem com qualquer dispositivo dos Termos de Uso ou da Política de Privacidade; 
b) utilizarem, sem autorização, nome e/ou marca da MONTAÑA LIMPIA, em parte ou na sua 

totalidade, ou que violarem direitos de propriedade intelectual da MONTAÑA LIMPIA; e 
c) não possam ter suas identidades verificadas, ou fornecerem qualquer informação incorreta à 

Plataforma. 
  

10.3. Nulidades. Se qualquer cláusula deste instrumento for considerada ilegal, inválida ou inaplicável, 
no seu todo ou em parte, ao abrigo de qualquer lei, essa cláusula ou parte do mesmo será, nesta exata 
medida, entendida como não fazendo parte dos Termos de Uso, sendo que a legalidade, validade e 
aplicabilidade das demais cláusulas não serão afetadas. 
 
10.4. Vigência. Estes Termos de Uso terão início de vigência perante cada Usuário no momento do 
primeiro acesso do mesmo à Plataforma, e irão encerrar quando o cadastro deste Usuário for desativado, 
por qualquer razão, ou em caso de encerramento das atividades da Plataforma, permanecendo as 
responsabilidades das partes pelo período de utilização. 

  
CAPÍTULO XI 

- LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO - 
  

11.1. Os presentes Termos de Uso serão regidos pelas leis brasileiras, tendo como definido o foro da 
cidade de Rio de Janeiro, RJ como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas destes ou da 
relação da MONTAÑA LIMPIA com seus Usuários, em prejuízo de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser, devendo-se dar prioridade, sempre, às tentativas de resolução por 
autocomposição, extrajudiciais, para resolução dos conflitos. 

  
Criado em 30 de março de 2020 

 
 


