Política de Propriedade Intelectual
A Companhia é a proprietária, ou detentora de licença, dos direitos de autor e conexos dos conteúdos publicado
no presente website.
A Companhia respeita a propriedade intelectual de terceiros e solicita aos utilizadores que façam o mesmo.
A Companhia dá a conhecer por esta via que os conteúdos constantes do presente website são obras de caráter
intelectual e criativo especificamente protegidas por normas comerciais, de copyright, patentes e outra legislação de
marcas registadas, e vários outros direitos de propriedade intelectual e leis de concorrência desleal.
Por conseguinte, cada ação não autorizada de terceiros que pretenda utilizar tais marcas registadas ou semelhantes,
em qualquer contexto e para qualquer funcionalidade, constitui para todos os efeitos uma contrafação da marca.
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Com efeito, a utilização não autorizada de uma ou mais dessas obras por terceiros constituiu uma violação às normas
que tutelam os direitos de autor (Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março).
A Companhia, ou o proprietário em causa, reserva para si todos os direitos relacionados com a informação constante
no presente website ou que através dele possa ser obtida. Exceto quando indicado expressamente o contrário, não é
permitida a cópia, recolha, publicação, distribuição ou reprodução de qualquer informação contida no website, seja
por que forma for, sem que seja obtido o consentimento prévio por escrito da Companhia ou do proprietário em causa.
É, no entanto, permitida a impressão e a recolha de informação para uso estritamente pessoal.
A Companhia ao permitir o acesso ao seu website não está a conceder qualquer licença ou direitos sobre os mesmos.
Nenhuma parte publicada no website pode ser entendida como atribuição de qualquer licença ou direito que se refira
a qualquer direito de autor, marca registada ou outros direitos de propriedade intelectual da Companhia ou de qualquer
empresa do mesmo grupo.
Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos, incluindo as informações, as ferramentas, o desenho
gráfico das páginas na Internet, com todos os seus componentes, e todas as figuras gráficos ou textos do website que
não sejam de fornecimento externo e como tal devidamente identificados, são pertença da Companhia.
A Companhia envida todos os esforços para assegurar que as informações fornecidas no presente website são
corretas na altura da sua redação/realização, no entanto, o material publicado poderá apresentar erros ou incorreções,
pelo que a Companhia não dá qualquer garantia explícita ou implícita sobre as informações fornecidas, incluindo todos
os hiperlinks ou qualquer outro artigo utilizado, diretamente ou indiretamente no respetivo website.
Se a Companhia tomar conhecimento da existência de qualquer conteúdo que infrinja os direitos de propriedade
intelectual de terceiros (por exemplo, direitos de autor, direitos de design e marcas comerciais) no seu website ou
produtos, poderá, em determinadas circunstâncias e segundo o seu próprio critério, cancelar as contas do utilizador
que viole tais direitos.
A Companhia não assume a responsabilidade por qualquer incorreção ou omissão das informações contidas no seu
website e qualquer decisão baseada nessas informações é da exclusiva responsabilidade do visitante/utilizador.
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