Modo de uso e privacidade
Todos os utilizadores quando acedem ao sítio da EMPREEND – Associação Portuguesa para o
Empreendedorismo, ou utilizam os seus conteúdos, devem aceitar e seguir os termos e condições que a seguir
são discriminados.
Direitos de Autor
O conjunto de páginas e todos os conteúdos - textos, gráficos, logótipos, imagens, sons, vídeos ou outros - que
integram o sítio da EMPREEND, com o endereço http://ww.empreend.pt, são propriedade da EMPREEND –
Associação Portuguesa para o Empreendedorismo, adiante designada por EMPREEND.
Exceptuam-se os materiais que são da responsabilidade dos nossos parceiros identificados no sítio e aqueles
que foram incluídos com a permissão das organizações que detêm os seus direitos de autor.
No acesso ao sítio da EMPREEND é permitido fazer cópias dos conteúdos disponíveis no sítio desde que sejam
cumpridas as seguintes formalidades:
a)

A utilização das cópias deve ser para uso privado e informativo e não comercial, devendo sempre fazer
referência a http://www.empreend.pt e às outras entidades referidas no sítio que sejam titulares dos
direitos exclusivos sobre os conteúdos;

b)

Os conteúdos disponibilizados não sejam alterados.

Hiperligações
Para facilitar a partilha de informação aos utilizadores são disponibilizados links para sítios de terceiros. Isto não
significa qualquer aceitação ou subscrição dos conteúdos de tais sítios por parte da EMPREEND, em virtude de
os mesmos não se encontrarem sob controlo da EMPREEND.
Por conseguinte, a EMPREEND não poderá ser responsabilizada pelos conteúdos de qualquer site para o qual
um link seja disponibilizado. A EMPREEND proíbe expressamente a criação de links para o seu site, sem que
para tal seja obtido o seu consentimento prévio por escrito.
Responsabilidade civil
Os conteúdos inseridos no sítio da EMPREEND não constituem um conselho ou sugestão, nem determinam
qualquer relação contratual de responsabilização.
A EMPREEND não responde por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, sofridos por qualquer
utilizador, no que concerne à informação disponibilizada no seu sítio.

A EMPREEND não é responsável pela exactidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo o
cumprimento das regras respeitantes a direitos de autor e direitos conexos, relativamente aos conteúdos,
produtos ou serviços contidos no sítio que tenham sido facultados por anunciantes ou organizações com as
quais tenha parcerias.
Comentários disponibilizados pelos utilizadores
Quando no sítio são publicadas respostas, comentários, sugestões ou se disponibilizam quaisquer conteúdos por
correio electrónico ou via sítio da EMPREEND, o utilizador deve levar em consideração que:
a) Os materiais não poderão incluir nenhum componente que possa ser considerado ilegal ou inconveniente para
publicação;
b) É proprietário do material ou tem um direito ilimitado de autorizar a disseminação do material e a EMPREEND
pode publicar esses materiais sem encargos, sem que tenha de pedir qualquer autorização para o efeito e sem
que tal comprometa qualquer responsabilidade;
c) Aceita indemnizar a EMPREEND se qualquer terceiro se insurgir contra a utilização do material que exponha.
A EMPREEND não pode assumir qualquer obrigação de supervisionar o conteúdo da informação colocado no
seu sítio por utilizadores e não é responsável por esse conteúdo. A EMPREEND pode, em qualquer altura e com
inteira discricionariedade, retirar do sítio qualquer conteúdo publicado por utilizadores.
Dados pessoais
Os dados pessoais dos utilizadores do sítio recolhidos pela EMPREEND são tratados na estrita observância da
lei em vigor (Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro).
Alterações dos termos e condições de utilização
A EMPREEND reserva-se o direito de alterar ou efectuar ajustamentos aos termos e condições agora
publicados, os quais serão devidamente disponibilizados no seu sítio.

