TERMOS LEGAIS

CONDIÇÕES LEGAIS
Geral
A Porto Negócios ,com sede na Rua Santa Catarina, 310 - 2º Dtº Tras. 4000-443 Porto, Portugal, é
proprietária do web site " www.portonegocios.pt". Para os objectivos destes Termos legais "Nós" e
"Nosso" refere-se Porto Negócios. Pedimos que reveja estes Termos Legais com cuidado antes de
utilizar este web site. A utilização deste web site indica o seu acordo em ser regulado por estes
Termos Legais.
Protecção de Dados
Qualquer informação pessoal que nos fornecer quando utilizar este web site será utilizada de acordo
com a nossa política de confidencialidade de dados.
Direitos de Propriedade
Todas as marcas registadas, direitos de autor, direitos da base de dados e outros direitos de
propriedade intelectual dos materiais neste web site (bem como a organização e esquema deste)
bem como o código de software subjacente são da Nossa propriedade ou dos nossos licenciados.
Sem a Nossa permissão prévia por escrito, não é permitido copiar, modificar, alterar, publicar,
emitir, distribuir, vender ou transferir qualquer material neste web site ou o código de software,
subjacente quer seja parcial ou total, Contudo, o conteúdo deste web site pode ser transferido,
imprimido ou copiado para o seu uso pessoal não comercial.
Uso aceitável
Só é permitida a utilização deste web site de acordo com estes Termos Legais e, em qualquer
evento, para fins legais e adequados em conformidade com todas as leis, regulamentos e código de
prática aplicáveis dentro de Portugal ou outras jurisdições de onde está a aceder ao web site.
Em particular, deve aceitar que não é permitido:
- enviar, transmitir, difundir qualquer informação no ou através do web site que é ou pode ser
nociva, obcena, difamatória ou ilegal;
- utilizar o web site de forma a causar ou poder causar uma infracção dos direitos de um terceiro;

- fazer uma reserva ilícita, falsa, ou fraudulenta;
- utilizar qualquer software, rotina ou dispositivo que interfira ou tente interferir electrónica ou
manualmente com a operação ou funcionalidade do web site incluido, mas não limitado ao, carregar
ou disponibilizar ficheiros contendo
- dados ou virus corruptos através de quaisqueres meios;
- desfigurar, alterar, ou interferir com a apresentação deste web site ou o seu código de software
subjacente;
- tomar qualquer acção que imponha um cargo grande imoderado ou desproporcionado neste web
site ou intra estrutura relacionada;
- obter ou tentar obter acesso ilícito, por qualquer meio, a qualquer das nossas redes.
Sem prejuízo a qualquer dos Nossos direitos (quer seja por lei ou doutro modo) Nós reservamo-nos
o direito de:
- cancelar as suas reservas sem uma referência sua; e/ ou
- recusar-lhe o acesso a este web site
- onde Nós acreditarmos ( na Nossa absoluta descrição) que está em violação de qualquer destes
termos ou condições
Alterações a este web site
Nós podemos fazer melhoramentos ou alterações a informação, serviços, produtos e outros materias
neste web site, bem como terminar o web site, a qualquer momento sem aviso prévio. Podemos
também modificar estes Termos Legais a qualquer momento, e tal modificação será efectiva
imediatamente após a colocação dos termos legais no web site. do mesmo modo, o acesso ou
utilização contínua deste web site é considerada como sendo a sua aceitação dos Termos legais
modificados.
Hiperligações a este Web site
Este web site pode incluir hiperligações a outors sites da internet. Nós não subscrevemos a qualquer
web site e não somos responáveis pela informação, material, produtos ou serviços contidos no ou
acessíveis através desses web sites. O acesso e a utilização de um destes web sites permanece
somente a risco próprio.
Limitação de risco
Em nenhum evento seremos Nós responsáveis por qualquer tipo de perda ou prejuízo directo,
indirecto, especial, punitivo, exemplar ou consecutivo derivado do acesso ao, ou a utilização deste
web site ou informação contida nele, incluindo perda de lucro e semelhante quer seja ou não na
contemplação dos partidos, quer seja baseada na quebra de contrato, dano ( incluindo negligência),

ou risco de produto ou doutro modo, mesmo se for notificado da possibilidade de tais prejuízos.
Nada nos Termos legais excluirá ou limitará o Nosso risco por morte ou dano pessoal causados por
negligência ou por representação fraudulenta.
Exclusão de responsabilidade de garantia
No alcançe máximo permitido pela lei, Nós excluímos todas as garantias implicadas relativas à
informação, serviços e materias contidos neste web site. Todas estas informações, serviços e
materias são fornecidos "como são" e "como disponíveis" sem garantias de qualquer tipo.
Indemnização
O cliente aceita indemnizar, defender e manter nos ilesos de qualquer risco, perda, reivindicação e
despesa (incluindo tarifas legais razoáveis) relativas a quebra destes Termos legais.
Diverso
Estes Termos Legais contêm todos os termos do seu acordo connosco relativo a sua utilização deste
web site. Nenhuma outra declaração por escrito ou oral (incluindo declarações em qualquer
brochura ou literatura promocional publicada por Nós) estará incorporada. A utilização deste web
site, qualquer material transferido derivado dele, e a operação destes Termos Legais serão
governados e regidos de acordo com as leis de e aceita submeter-se à jurisdição não exclusiva dos
tribunais.

