
Obrigado por ter optado por um computador Toshiba. Os contratos seguintes descrevem os seus direitos 
de utilizar software selecionado e pré-instalado no seu computador. Ao aceitar este contrato ou ao utilizar 
o software, concorda com todos estes termos e autoriza a transmissão de determinadas informações 
durante a ativação e para funcionalidades do software baseadas na Internet. Tenha em atenção que não 
é necessário utilizar o software, podendo desinstalá-lo, se preferir. 
 

Informações Gerais  

1. Concessão de licença. O software neste dispositivo é licenciado, não é vendido. Através do presente 
Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA), a Toshiba concede-lhe um direito pessoal, 
intransmissível e não exclusivo para utilizar a cópia do software fornecido com este dispositivo. No que 
toca ao software não pertencente à Toshiba, a Toshiba apenas transmite direitos de licença que possam 
ser concedidos pelo proprietário ou licenciante do software e não lhe concede estes direitos 
separadamente. Todas as cópias do software pertencem à Toshiba e/ou aos respetivos fornecedores. O 
utilizador aceita não copiar o software, exceto conforme necessário para o utilizar num sistema de 
produto de hardware único numa localização. Aceita que não pode copiar os materiais escritos 
fornecidos com o software. É expressamente proibido modificar, traduzir, alugar, copiar, distribuir, 
transferir ou ceder todo ou parte do software ou quaisquer direitos concedidos ao abrigo do presente a 
qualquer outra pessoa, bem como remover quaisquer marcas, etiquetas ou avisos de propriedade do 
software. Além do mais, o utilizador aceita não criar trabalhos derivados com base no software. Pode 
transferir permanentemente todos os seus direitos ao abrigo do presente EULA, desde que não retenha 
quaisquer cópias, transfira todas as cópias do software e o destinatário aceite os termos do presente 
EULA. Caso o software seja uma atualização, qualquer transferência terá de incluir todas as versões 
anteriores do software e todas as respetivas cópias.  

2. Direitos de autor. O utilizador reconhece que não lhe é transferida qualquer titularidade dos direitos 
de autor ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual no software. Além do mais, reconhece 
que a titularidade e os direitos de propriedade plena do software e de todas as respetivas cópias 
continuarão a ser propriedade exclusiva da Toshiba e/ou dos respetivos fornecedores e que não adquire, 
ao abrigo do presente EULA, quaisquer direitos sobre o software ou as respetivas cópias, exceto a 
licença expressamente estabelecida acima. Todas as cópias do software incluirão os mesmos avisos de 
propriedade contidos no software.  

3. Utilização do software com materiais protegidos por direitos de autor; Indemnização.  

Qualquer material (incluindo, entre outros, todo e qualquer trabalho de autoria) utilizado ou armazenado 
neste produto de hardware ou copiado para este produto de hardware, ou através do mesmo, poderá ser 
propriedade de terceiros e ser abrangido por um ou mais direitos de autor ou outros direitos de 
propriedade intelectual dos EUA ou de outro país. Ao utilizar, armazenar, copiar, modificar, distribuir, 
executar ou apresentar tais materiais neste produto de hardware, pelo mesmo ou através do mesmo ou 
ao transmitir, partilhar ou enviar, de qualquer outro modo, cópias de tais materiais para outros produtos 
de hardware ou outras pessoas, poderá violar os direitos de autor ou outros direitos de propriedade 
intelectual dos referidos terceiros e poderá estar sujeito a responsabilidades civis e/ou penais.  

O utilizador deverá indemnizar e isentar a Toshiba relativamente a todos e quaisquer danos, 
responsabilidades, custos e despesas, incluindo os honorários dos advogados numa proporção razoável, 
bem como montantes pagos em acordos relativos a reclamações de governos ou de terceiros incorridos 
pela Toshiba em resultado de reclamações que aleguem a violação de qualquer direito de autor ou outro 
direito de propriedade intelectual de terceiros com base (a) na utilização, armazenamento, cópia, 
modificação, distribuição, execução ou apresentação de qualquer material de terceiros neste produto de 



hardware, pelo mesmo ou através do mesmo, ou na transmissão, partilha ou envio, de qualquer outro 
modo, de cópias de tais materiais para outros produtos de hardware ou outras pessoas ou (b) no não 
cumprimento do presente EULA por parte do utilizador.  

 4. Limitações ao nível da engenharia inversa, da descompilação e da desmontagem.  

O utilizador não poderá aplicar engenharia inversa, descompilar ou desmontar o software, exceto e 
apenas na medida em que tal atividade constitua uma utilização correta ao abrigo das leis de direitos de 
autor aplicáveis, tenha um propósito comercial legítimo de acesso a informações que não estejam 
protegidas por qualquer direito de propriedade intelectual ou seja, de qualquer outro modo, permitida 
pela legislação aplicável, sem prejuízo desta limitação.  

5. Exclusão de garantia e garantia limitada.  

A GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO DE HARDWARE ESTÁ ESTABELECIDA NA GARANTIA 
LIMITADA PADRÃO DA TOSHIBA FORNECIDA COM O PRODUTO DE HARDWARE. AS ÚNICAS 
OBRIGAÇÕES DA TOSHIBA RELATIVAMENTE AO RESPETIVO SOFTWARE ESTÃO 
ESTABELECIDAS NO PRESENTE EULA. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO POR ESCRITO, 
TODO O SOFTWARE DA TOSHIBA E O SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À TOSHIBA SÃO 
FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA POR PARTE DA 
TOSHIBA. A MENOS QUE OS FABRICANTES, OS FORNECEDORES OU OS EDITORES DO 
SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À TOSHIBA OFEREÇAM EXPRESSAMENTE AS SUAS PRÓPRIAS 
GARANTIAS POR ESCRITO RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO DO MESMO POR PARTE DO 
UTILIZADOR, O REFERIDO SOFTWARE SERÁ FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", SEM QUALQUER 
TIPO DE GARANTIA DO FABRICANTE, DO FORNECEDOR OU DO EDITOR DO REFERIDO 
SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À TOSHIBA.  

ATÉ AO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A TOSHIBA E OS RESPETIVOS 
FORNECEDORES DECLINAM TODAS AS GARANTIAS RELATIVAS AO SOFTWARE, EXPRESSAS, 
IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A GARANTIA DE NÃO VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS DE TERCEIROS E AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. TODA A RESPONSABILIDADE RELATIVA À QUALIDADE E AO 
DESEMPENHO DO SOFTWARE SÓ AO UTILIZADOR DIZ RESPEITO. A TOSHIBA E OS 
RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO GARANTEM QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SOFTWARE 
SATISFAÇAM AS SUAS NECESSIDADES OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA 
ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS.  

NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO CONCEDIDO PELA TOSHIBA OU 
POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA TOSHIBA CRIARÁ UMA GARANTIA OU AMPLIARÁ, 
DE QUALQUER MODO, O ÂMBITO DESTA GARANTIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 
EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PELO QUE A EXCLUSÃO SUPRACITADA PODERÁ NÃO 
SE APLICAR AO SEU CASO.  

6. Limitação de responsabilidade.  TODA A RESPONSABILIDADE DA TOSHIBA E/OU DOS 
RESPETIVOS FORNECEDORES E A ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO DO UTILIZADOR AO ABRIGO 
DO PRESENTE EULA SERÃO LIMITADOS AO MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELO MESMO 
EM SEPARADO DO SOFTWARE OU 10,00 DÓLARES DOS EUA, CONSOANTE O QUE FOR MENOR. 
A TOSHIBA OU OS RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS, EM CASO 
ALGUM, PERANTE O UTILIZADOR POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, 
ACIDENTAIS OU INDIRETOS POR FERIMENTOS PESSOAIS, PERDA DE LUCROS EMPRESARIAIS, 



INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL, PERDA DE INFORMAÇÕES/DADOS COMERCIAIS, 
POR PERDA DE PRIVACIDADE DECORRENTE OU RELACIONADA, DE QUALQUER FORMA, COM A 
UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE SOFTWARE OU, DE 
QUALQUER OUTRA FORMA, RELACIONADA COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE EULA, 
MESMO QUE A TOSHIBA OU QUALQUER FORNECEDOR TENHA SIDO ADVERTIDO DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO CUMPRA A SUA FINALIDADE 
ESSENCIAL. A TOSHIBA OU OS RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO SERÃO, EM CASO ALGUM, 
RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS. ALGUNS 
ESTADOS/JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS OU LIMITAÇÕES 
IMPLÍCITAS SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO 
DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE TAIS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES 
PODERÃO NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDE-LHE DIREITOS 
ESPECÍFICOS E, ALÉM DISSO, TAMBÉM PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE 
ESTADO/JURISDIÇÃO PARA ESTADO/JURISDIÇÃO.  

7. Cláusulas independentes. Caso alguma disposição do presente EULA seja considerada inválida, 
ilegal ou inexequível, a validade, legalidade e aplicação das restantes disposições não serão, de forma 
alguma, afetadas ou comprometidas.  

 

TOSHIBA eco Utility 

O TOSHIBA eco Utility dá um suporte abrangente à sua contribuição para as poupanças de energia. 

Notas par ao plano de energia: 

O modo TOSHIBA eco utiliza o plano de energia "eco". Se alterar as predefinições, isso poderá alterar os 
efeitos do modo eco. Se já está a utilizar definições de menor consumo de energia, poderá não ter 
nenhuns efeitos "eco" adicionais ao utilizar o modo eco.  O TOSHIBA eco Utility estima as poupanças de 
energia calculando a diferença entre o consumo de energia quando o modo eco está ligado e quando 
está desligado. Se alterar as definições de um plano de energia típico do Windows, como o Equilibrado, 
para reduzir o consumo de energia, ou se alterar as definições do plano de energia para reduzir o 
consumo de energia, poderá não ter nenhuns efeitos "eco" adicionais ao utilizar o modo eco. 

Notas sobre o desempenho: 

Quando utiliza aplicações que exigem um elevado desempenho, como, aplicações de TV ou de 
streaming de vídeo, por exemplo ao gravar um programa de TV, recomenda-se que utilize um plano de 
energia adequado que não seja um plano "eco". 

Se achar que o ecrã está demasiado escuro, recomenda-se que ajuste a luminosidade do ecrã para um 
nível confortável para evitar a possibilidade de fadiga visual. 

Notas para o consumo de energia: 

O eco utility mostra o consumo de energia aproximado no momento e o consumo de energia aproximado 
acumulado. Estes valores de consumo de energia aproximados têm uma margem de erro que varia com 
o sistema dependendo da sua concepção, componentes e do ambiente. 

Ver o consumo de energia na janela [Modo eco] 



Quando o adaptador de alimentação de CA está ligado, o consumo de energia na janela do "modo eco" 
NÃO inclui a energia utilizada para carregar a bateria.(*1) Dependendo das aplicações que estiverem a 
ser executadas, é possível que o consumo de energia seja superior, mesmo com o modo eco ligado. 
Esta situação pode ocorrer em certas circunstâncias (por exemplo, se estiver a ser feita em segundo 
plano uma pesquisa de vírus ou uma procura de ficheiros). Mesmo nessas situações a poupança de 
energia pelo modo eco mantém-se activa. 

Ver o consumo de energia na janela [Inicial] e [Contribuição] 

A janela [Inicial] mostra o consumo de energia aproximado reduzido pela utilização do modo eco no 
último dia em que o PC foi utilizado. As poupanças de energia são calculadas utilizando a diferença entre 
o consumo de energia quando o modo eco está ligado e quando está desligado. 

O consumo de energia acumulado mostrado nas janelas [Inicial] e [Contribuição] não inclui o consumo 
de energia durante os modos de suspensão, hibernação, quando o PC está desligado, ou durante a fase 
de arranque nem quando está desligado. Não inclui o consumo do próprio adaptador de alimentação de 
CA nem a descarga natural da bateria (*1), não sendo por isso suficientemente exacto para permitir 
estimar a redução de custos com electricidade. 

Apresentação das emissões de CO2 na janela [Inicial] 

A janela [Inicial] mostra as emissões de CO2 aproximadas reduzidas pela utilização do modo eco no 
último dia em que o PC foi utilizado. A redução das emissões de CO2 são calculadas utilizando valores 
de conversão para o CO2 (*2) estabelecidos pelo Protocolo GHG (*3). 

As emissões de CO2 acumuladas NÃO incluem a energia utilizada durante os modos de suspensão, 
hibernação, nem durante as fases de arranque ou desligamento ou quando o PC está desligado. 
Também estão excluídas as emissões de CO2 relacionadas com a energia consumida pelo próprio 
adaptador de alimentação de CA e pela descarga natural da bateria. (*1) 

Notas para o Peak Shift (*4) 

A activação da função Peak Shift fará com que a bateria seja carregada e descarregada repetidamente. 
Isso poderá eventualmente encurtar o ciclo de vida da bateria (tempo de operação com uma única carga) 
e o tempo total de vida da bateria. 

O período de tempo durante o qual a alimentação por bateria pode ser utilizada durante o Período de 
Peak Shift depende do modelo e das condições de funcionamento. 

Se ocorrer uma das seguintes situações quando o sistema está desligado, a Função Peak Shift poderá 
ser cancelada sendo iniciados os métodos de carregamento da bateria normais. 

 Quando o sistema não é desligado de forma normal. 

 Quando o módulo da bateria e o adaptador de alimentação de CA são removidos quando o sistema 
está desligado. 

 Quando o adaptador de alimentação de CA é ligado depois de a bateria estar totalmente descarregada 
quando o sistema está desligado. 

Notas para o modo de carga eco (*5) 



Se escolher este modo, tem de descarregar a bateria até aproximadamente 50% da sua carga pelo 
menos uma vez sem ligar o adaptador de alimentação de CA. Se não o fizer, o modo eco não será 
activado e a vida útil da bateria não será aumentada. 

Se ocorrer uma das seguintes situações, o modo de carregamento eco pode ser cancelado. 

 Quando o módulo da bateria e o adaptador de alimentação de CA são removidos quando o sistema 
está desligado. 

 Quando o adaptador de alimentação de CA é ligado depois de a bateria estar totalmente descarregada 
quando o sistema está desligado. 

*1: Apenas nos modelos que têm uma bateria 

*2: O dados para os "factores de emissão de CO2 para a energia eléctrica" em 2009. (A partir de Agosto 
de 2012) 

*3: O protocolo para os gases com efeito de estufa 

*4: Apenas nos modelos que suportam a função Peak Shift 

*5: Apenas nos modelos que suportam o “modo de carga eco” 

Utilize o modo eco da TOSHIBA depois de ler e compreender as informações descritas acima. 

 

Acordo e Licença para o Utilizador Final do TOSHIBA PC HEALTH MONITOR  (Computador 
portátil) 

Aviso e Aceitação do Software PC Health Monitor  

Bem-vindo ao Toshiba PC Health Monitor. Esta aplicação faz a monitorização proactiva de diversas 
funções do sistema tais como o consumo de energia, estado da bateria e arrefecimento do sistema, 
informando-o sobre as situações mais importantes do sistema.  Esta aplicação reconhece os números de 
série do sistema e dos componentes individuais e faz o acompanhamento de actividades específicas 
relacionadas com a sua utilização. Os detalhes sobre a monitorização, rastreio e recolha de informações 
podem ser diferentes consoante a configuração do produto. 

As informações sobre o sistema, componentes e utilização conforme rastreadas e coligidas, 
nomeadamente; informações básicas sobre o computador (por ex., nome do produto, número do modelo, 
número de peça, número de série, versão do BIOS, versão do FW), informações básicas sobre os 
componentes (por ex., dispositivo de vídeo, dispositivo de som, dispositivo de rede, unidade de disco 
rígido, unidade de estado sólido, unidade de discos ópticos), informações sobre o sistema operativo (por 
ex., versão do OS, data de instalação do SO, versão do Direct X, versão do Internet Explorer, programa 
de actualização instalado e listas de controladores, definições (acção do botão para Ligar/Desligar, 
acção ao fechar a tampa, propriedade da barra de tarefas, definições para as extensões dos ficheiros, 
número do perfil do utilizador), informações sobre erros (BSoD, erros das aplicações) ), tempo/número 
de operações dos componentes/definições (por ex., para o interruptor para Ligar/Desligar, adaptador de 
alimentação de CA, bateria, LCD, ventilador, volume do som, interruptor da rede sem fios, câmara web, 
adaptador para rede, adaptador para rede sem fios, Bluetooth, TouchPad, módulo de acostagem, USB, 
Express Card, portas para monitor, porta eSATA, porta de áudio, cartão SD), utilização das 



funcionalidades/aplicações disponibilizadas pela TOSHIBA (por exemplo, definições, operação, estado 
de instalação, horas de iniciação, papel de parede ), data da ligação inicial do sistema, e utilização do 
sistema e dos componentes (por ex., teclado (contagem de teclas FN), botões, definições de energia, 
estado da energia, bateria (temperatura, carga e capacidade de descarga), CPU, memória, retro-
iluminação (hora de ligação), temperatura do módulo térmico); são guardadas no disco rígido do seu PC. 
O volume dos dados guardados no disco rígido é muito pequeno, apenas cerca de 20MB ou menos para 
cada ano de actividade do sistema. Este programa não recolhe informações que permitam identificar um 
indivíduo. 

A informação recolhida é utilizada para ajudar a monitorizar o funcionamento do sistema, informá-lo 
sobre o estado do sistema, se necessário, e ajudar a diagnosticar problemas se o computador alguma 
vez necessitar de um serviço de assistência. A Toshiba também poderá utilizar essa informação para os 
seus procedimentos internos de garantia da qualidade. Sujeito às restrições acima referidas, os dados 
guardados poderão ser disponibilizados a entidades localizadas fora do seu país ou região de residência 
e esses países poderão ou não ter as mesmas leis de protecção de dados ou níveis de protecção de 
dados exigidos pelo seu país ou região de residência. 

A transmissão dos dados recolhidos é feita quando a TOSHIBA Service Station está instalada no seu PC 
e tem o botão "Ligação de Informação do PC Health" e a função Ligação de Informação do PC Health 
activados. As informações transferidas serão analisadas estatisticamente, e serão utilizadas para fazer 
um melhor planeamento e desenvolvimento de produtos, como seja o desenvolvimento de novas 
aplicações de software. Para ver mais detalhes, consulte  o "Aviso e Aceitação da Transmissão de 
Dados de Informação do PC Health Monitor" da TOSHIBA Service Station que pode ser visto fazendo 
clique no botão "Ligação de Informação do PC Health". 

O PC Health Monitor ou a sua utilização não altera, nem aumenta de forma alguma, as obrigações da 
Toshiba nos termos da garantia limitada. Aplicam-se os termos e as limitações da garantia limitada 
normal da Toshiba. 

Embora recomendemos que active agora o PC Health Monitor, poderá optar por não o fazer ou fazê-lo 
apenas mais tarde. Uma vez activada a aplicação, poderá optar por desactivar a operação de 
monitorização e desinstalar a aplicação em qualquer altura com o utilitário "Desinstalar um programa" no 
Painel de controlo.  A desinstalação do PC Health Monitor elimina automaticamente todos os dados 
anteriormente recolhidos e guardados pela aplicação. 

 

Acordo de Licença para o Utilizador Final para o Programa de Melhoramento de Produtos (Tablet) 

Aviso e Aceitação do Software do Programa de Melhoramento de Produtos 

Bem-vindo ao Programa de Melhoramento de Produtos da Toshiba. Esta aplicação reconhece os 
números de série do sistema e dos componentes individuais e faz o acompanhamento de actividades 
específicas relacionadas com a sua utilização. Os detalhes sobre a monitorização, rastreio e recolha de 
informações podem ser diferentes consoante a configuração do produto.  

As informações sobre o sistema, componentes e utilização conforme rastreadas e coligidas, 
nomeadamente; informações básicas sobre o computador (por ex., nome do produto, número do modelo, 
número de peça, número de série, versão do BIOS, versão do FW), informações básicas sobre os 
componentes (por ex., dispositivo de vídeo, dispositivo de som, dispositivo de rede, unidade de disco 
rígido, unidade de estado sólido, unidade de discos ópticos), informações sobre o sistema operativo (por 



ex., versão do OS, data de instalação do SO, versão do Direct X, versão do Internet Explorer, programa 
de actualização instalado e listas de controladores, definições (acção do botão para Ligar/Desligar, 
acção ao fechar a tampa, propriedade da barra de tarefas, definições para as extensões dos ficheiros, 
número do perfil do utilizador), informações sobre erros (BSoD, erros das aplicações) ), tempo/número 
de operações dos componentes/definições (por ex., para o interruptor para Ligar/Desligar, adaptador de 
alimentação de CA, bateria, LCD, ventilador, volume do som, interruptor da rede sem fios, câmara web, 
adaptador para rede, adaptador para rede sem fios, Bluetooth, TouchPad, módulo de acostagem, USB, 
Express Card, portas para monitor, porta eSATA, porta de áudio, cartão SD), utilização das 
funcionalidades/aplicações disponibilizadas pela TOSHIBA (por exemplo, definições, operação, estado 
de instalação, horas de iniciação, papel de parede ), data da ligação inicial do sistema, e utilização do 
sistema e dos componentes (por ex., teclado (contagem de teclas FN), botões, definições de energia, 
estado da energia, bateria (temperatura, carga e capacidade de descarga), CPU, memória, retro-
iluminação (hora de ligação), temperatura do módulo térmico); são guardadas no disco rígido do seu PC. 
O volume dos dados guardados no disco rígido é muito pequeno, apenas cerca de 20MB ou menos para 
cada ano de actividade do sistema. Este programa não recolhe informações que permitam identificar um 
indivíduo. 

Sujeito às restrições acima referidas, os dados guardados poderão ser disponibilizados a entidades 
localizadas fora do seu país ou região de residência e esses países poderão ou não ter as mesmas leis 
de protecção de dados ou níveis de protecção de dados exigidos pelo seu país ou região de residência. 

A transmissão dos dados recolhidos é feita quando a Toshiba Service Station está instalada no seu PC e 
tem o botão "Programa de Melhoramento de Produtos" e a funcionalidade Ligação do Programa de 
Melhoramento de Produtos está activada. As informações transferidas serão analisadas estatisticamente, 
e serão utilizadas para fazer um melhor planeamento e desenvolvimento de produtos, como seja o 
desenvolvimento de novas aplicações de software. Para obter mais detalhes, consulte o "Aviso e 
Aceitação da Transmissão de Dados de Informação do Programa de Melhoramento de Produtos" da 
TOSHIBA Service Station que pode ser visto fazendo clique no botão "Programa de Melhoramento de 
Produtos". 

O Programa de Melhoramento de Produtos não aumenta nem modifica de nenhuma forma as obrigações 
da Toshiba nos termos da sua garantia limitada normal. Aplicam-se os termos e as limitações da garantia 
limitada normal da Toshiba. 

Uma vez activada a aplicação, poderá optar por desactivar a operação de monitorização e desinstalar a 
aplicação em qualquer altura com o utilitário "Desinstalar um programa" no Painel de controlo. A 
desinstalação do Programa de Melhoramento de Produtos elimina automaticamente todos os dados 
anteriormente registados pela aplicação. 

 

TOSHIBA TEMPRO 

INTRODUÇÃO  

Para a TOSHIBA Europe GmbH (TEG), a privacidade do utilizador é extremamente importante. 
Pretendemos que o utilizador se sinta seguro ao visitar os nossos Web sites e ao utilizar o nosso 
software.  



Estamos empenhados em proteger a privacidade dos utilizadores e apenas utilizaremos as informações 
pessoais recolhidas legalmente em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Europeias 
e da Alemanha.  

Esta política descreve as informações que recolhemos, quais os objetivos da recolha e utilização de 
dados pessoais dos utilizadores e o que podemos fazer se os utilizadores pretenderem a eliminação dos 
respetivos dados pessoais. A recolha de informações pessoais tem um único objetivo: proporcionar ao 
utilizador o melhor serviço possível. 

Leia cuidadosamente a informação acerca do TEMPRO. Se não aceitar este Contrato de Licença de 
Utilizador Final do TEMPRO, o serviço será interrompido e a aplicação não será executada quando 
iniciar sessão.  

QUE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS E COM QUE OBJETIVOS? 

A ferramenta TEMPRO requer que sejam recolhidos dados sempre que for necessário. A TEG não 
procederá à recolha de informações de identificação pessoal, tais como o nome, endereço, número de 
telefone ou endereço de correio eletrónico ("informações pessoais") através deste serviço, a menos que 
sejam fornecidas pelo próprio utilizador.  

As circunstâncias em que o utilizador pode optar por nos fornecer as suas informações pessoais 
incluem: (i) fornecer o nome, endereço postal, número de telefone e produtos que está a adquirir; (ii) 
fornecer o endereço de correio eletrónico para que seja possível enviar-lhe as informações solicitadas ou 
registá-lo como utilizador para que possa obter acesso a informações específicas. Se o utilizador não 
pretender que sejam recolhidas quaisquer informações pessoais, não deve enviá-las. 

Periodicamente, o TEMPRO processa um pedido a partir dos nossos servidores para lhe fornecer 
informações. Os pedidos incluem o número de série e o número de modelo, o idioma e as definições 
nacionais do computador, o código de país, o tipo e a categoria (subtipo) do pedido e a versão de 
Software do TEMPRO. Todos os detalhes indicados acima são impessoais e essenciais para o 
processamento do pedido. Além disso, os detalhes são utilizados para apresentar conteúdos ao 
utilizador de acordo com as suas preferências, bem como conteúdos que consideramos serem do seu 
interesse, para o envio de informações relativas aos nossos serviços, para o envio de mensagens de 
correio eletrónico sobre assuntos diversos, incluindo, por exemplo, suporte técnico ou a utilização do 
serviço, bem como para contactar o utilizador, se necessário, com vista à resolução de questões de 
suporte.  

Para interromper o serviço TEMPRO, selecione a opção Desativar no menu da aplicação. 

PARTILHAMOS OS SEUS DADOS COM ALGUÉM? 

Podemos também fornecer estas informações a um agente que atue como nosso representante para as 
atividades descritas acima. Os nossos agentes estão vinculados e atuam em conformidade com a 
política de proteção de dados da TEG. A TEG não procederá à venda, aluguer ou divulgação intencional, 
por qualquer forma, das informações pessoais fornecidas pelo utilizador neste site a qualquer entidade 
terceira (com exceção de um agente que atue como nosso representante conforme referido supra).   

As informações por nós recolhidas não serão partilhadas nem vendidas a terceiros. Não venderemos 
nem partilharemos essas informações com parceiros publicitários ou agências de publicidade.  

SEGURANÇA  



A TEG está empenhada em assegurar a segurança das informações do utilizador. A fim de evitar a 
divulgação ou o acesso não autorizados, manter a exatidão dos dados e assegurar a utilização 
adequada das informações, adotámos procedimentos físicos, eletrónicos e administrativos adequados 
com vista à proteção e segurança das informações recolhidas.  

INFORMAÇÃO DE CONTACTO 

Caso o utilizador pretenda esclarecer quaisquer dúvidas acerca da nossa política de privacidade ou 
pretenda atualizar, eliminar e/ou corrigir as suas informações pessoais em nossa posse, deve contactar 
o centro de atendimento telefónico local da Toshiba. 

Para obter informações adicionais sobre a Política de Privacidade da TEG, 
visite http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

Acordo de Licença para o Utilizador Final para o Utilitário TOSHIBA Service Station 

Esta aplicação permite que o seu computador procure automaticamente actualizações para o software 
da TOSHIBA ou outros alertas da TOSHIBA que sejam específicos para o seu computador e para os 
programas nele instalados (inicialmente todos os 30 dias, embora as verificações possam ser feitas mais 
ou menos frequentemente devido a desligamentos da internet, tentativas de ligação, acções directas do 
utilizador ou alterações da política de verificações dos servidores da TOSHIBA). Quando activada, esta 
aplicação transmite periodicamente para os nossos servidores um número limitado de informações sobre 
o sistema (nomeadamente, o modelo, o número de peça, o UUID, o idioma preferido, o número de série, 
a data do primeiro arranque, as visualizações de alertas ou actualizações, descarregamento e instalação 
actualizações, a versão do sistema operativo, estado do software, etc.).  

Caso a informação do sistema acima mencionada e transmitida à TOSHIBA seja considerada como 
informação pessoal na sua região, note que esta informação será tratadas em cumprimento estrito das 
regras e regulamentos citados neste aviso, bem como das leis sobre protecção de dados.  

A Toshiba pode manter a informação durante sete (7) anos, pode utilizar essa informação para serviços 
técnicos e de apoio de marketing e pode partilhá-la com a organização de apoio da TOSHIBA em todo o 
mundo ou com companhias afiliadas da TOSHIBA ou outras entidades terceiras contratadas pela 
TOSHIBA para prestarem serviços de apoio, para sua utilização em relação com o apoio ao sistema.  

Quando o seu computador procura actualizações ou alertas nos nossos servidores, dar-lhe-emos 
imediatamente a oportunidade de actualizar o seu computador ou transmitir a actualização ou alertas 
directamente para o seu computador. Mantemos também um registo das actualizações ou alertas que 
estão instalados nos nossos servidores.  

Embora recomendemos que active agora o utilitário TOSHIBA Service Station, pode optar por fazê-lo 
mais tarde ou por não utilizar esta função. Se optar por activá-la posteriormente, a informação do 
sistema continuará a ser recolhida no seu sistema para transmissão posterior, a não ser que decida não 
utilizar esta função. 

Depois de activado este utilitário, este sistema continuará a dar-lhe informações sobre actualizações ou 
alertas até que o desactive. Pode fazer-isso desinstalando o utilitário a qualquer momento. Depois de 
desinstalar o utilitário, deixará de receber notificações sobre actualizações ou alertas.  

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


Ao optar por activar o utilitário TOSHIBA PC Health Monitor, agora ou mais tarde, fazendo clique no 
botão 'Aceito', está a concordar com estes termos e condições, bem como a aceitar a utilização e a 
partilha da informação recolhida. Se optar por não utilizar esta aplicação e/ou não aceitar estes termos e 
condições, clique no botão 'Recusar' e esta aplicação não será activada, no entanto, para os 
computadores portáteis comprados nos Estados Unidos ou na América Latina, poderão mesmo assim 
ser recolhidas e transmitidas informações limitadas sobre o sistema, nos termos de notificações ao 
utilizador válidas relacionada como outros programas da TOSHIBA.  

Ao aceitar estes termos e condições também consente na transferência de informação para entidades 
localizadas fora do seu país ou região de residência, nomeadamente o Japão e os Estados Unidos, e 
reconhece que esses países podem ou não ter as mesmas leis ou níveis de protecção de dados do que 
as exigidas no seu país. 

 

Aplicação da Qualidade TOSHIBA 

Para finalidades de análise de garantia da qualidade interna da TOSHIBA, quando um utilizador se liga 
pela primeira vez à Internet, a TOSHIBA recolhe automaticamente certas informações referentes ao seu 
dispositivo que incluem, apenas como exemplo, o nome do equipamento, o número de peça, o número 
de série e/ou a data inicial de ligação do hardware. Esta transmissão é feita de forma totalmente 
anónima uma vez que não são registadas quaisquer informações de identificação pessoal. Esta 
transmissão é uma operação diferente do registo do produto. 

 

Este Contrato de Licença de Utilizador Final também está disponível no Web site da Toshiba. 

 

Contrato de Licença da Intel Security 

Obrigado por utilizar o software e os serviços Intel Security (“Software”) fornecidos pela McAfee, uma 
subsidiária totalmente detida pela Intel Corporation. Este documento consiste num contrato legal entre 
ambas as partes—ao instalar ou ao aceder ao nosso Software está a concordar com os presentes 
termos, por isso, leia-os atentamente.  

O presente Contrato de Licença do Intel Security (“Contrato”) inclui os seus direitos de utilização do 
Software, restrições de utilização, o nosso direito de renovar e faturar-lhe automaticamente as versões 
ou funcionalidades pagas do Software, e o seu acordo em arbitrar qualquer litígio que possa surgir entre 
as partes. Incluímos ligações para termos adicionais, tais como o nosso Aviso de Privacidade 
(http://www.mcafee.com/common/privacy/portuguese-port/index.htm), as quais são importantes e, em 
conjunto, constituem este contrato jurídico que se aplica ao Adquirente.  A última secção do presente 
Contrato inclui termos específicos do país.  

Se for menor de idade (menos de 18 anos), não lhe é permitido utilizar o Software nem fornecer-nos os 
seus dados pessoais sem a autorização dos seus pais ou tutores que devem primeiro aceitar este 
Acordo e administrar o Software em seu nome.  

1. Aceitação do presente Contrato e alterações – Ao clicar num botão de aceitação e ao instalar o 
Software, o Adquirente concorda incondicionalmente em respeitar o presente Contrato, e confirma que é 
válido como um contrato escrito assinado pelo Adquirente. Se não concordar incondicionalmente com os 



presentes termos, não instale, utilize ou aceda a este Software. No caso de qualquer versão traduzida do 
presente Contrato entrar em conflito com a versão em inglês, a versão em inglês tem precedência. 
PODEMOS REGULARMENTE MODIFICAR O PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO A DISPOSIÇÃO 
DE ARBITRAGEM E DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ABAIXO, MEDIANTE NOSSA EXCLUSIVA 
VONTADE E POR QUALQUER MOTIVO. Por exemplo, pode ser necessário refletir alterações à 
legislação ou atualizações referentes ao funcionamento do Software. Se efetuarmos alterações 
substanciais no presente Contrato, essas alterações entrarão em vigor apenas depois de comunicarmos 
consigo através da informação de contacto que forneceu (ou através de outros meios) e de ter a 
oportunidade de analisar e aceitar ou rejeitar o Contrato atualizado no prazo de 30 dias. Todas as outras 
alterações ao Contrato entrarão imediatamente em vigor.  É muito importante que mantenha atualizada a 
informação da sua conta, incluindo o endereço de email e informações de contacto. Se não concordar 
com o Contrato alterado, pode continuar a utilizar a versão do Software que adquiriu até à validade do 
Contrato, mas não pode atualizar o Software nem renovar o Contrato. Se o Adquirente anular a  
aceitação do presente Contrato, terá de desinstalar e interromper imediatamente a utilização do Software. 
Se desrespeitar o presente Contrato, poderemos interromper o seu acesso e a sua utilização do 
Software.  

2. Licença de utilização – Temos o prazer de lhe conceder uma licença limitada não exclusiva para 
instalação do Software para utilização pessoal de acordo com os termos e condições do presente 
Contrato. Esta licença é limitada ao número de dispositivos que a sua subscrição lhe conceda, não é 
transferível e é revogável por nós conforme previsto no presente Contrato.  

Em conjunto com os nossos fornecedores e parceiros, detemos a titularidade do nosso Software e todos 
os direitos associados ao Software, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual.  Os únicos 
direitos que concedemos são os direitos expressamente mencionados no presente Contrato.  Além disso, 
se nos fornecer quaisquer comentários, informações, opiniões ou sugestões que consideremos como 
“Feedback”, permite-nos utilizar o seu Feedback sem restrições, para qualquer fim, e sem qualquer 
compensação.  

A sua utilização do Software limita-se aos dispositivos e sistemas operativos por nós suportados e pode 
ser afetada pelo desempenho e compatibilidade do seu hardware, software e acesso à Internet. O 
Adquirente é responsável pelos requisitos do sistema e pelo custo do seu equipamento, o que pode 
incluir a obtenção de atualizações ou upgrades,  com regularidade, para continuar a utilizar o Software. 
Os requisitos do sistema estão disponíveis no nosso Web site.   

3. Termo do Contrato – O presente Contrato á válido durante o período de subscrição que adquiriu 
salvo rescisão antecipada conforme permitido abaixo. Para as versões pagas do Software, caso não 
tenha sido indicado um prazo de validade, a validade predefinida é de um ano a contar da data de 
aquisição inicial do Software. Para versões gratuitas do Software, incluindo qualquer funcionalidade 
disponibilizada a título experimental, de cortesia ou avaliação, ou que seja designado “Pré-lançamento”, 
“Edição limitada”, “Beta” ou de outro modo descrita como experimental, não testada, ou não totalmente 
funcional (“Software gratuito”), o presente Contrato permanece em vigor durante o período em que lhe 
disponibilizarmos o Software. Podemos optar por lhe disponibilizar Software gratuito durante ou após a 
sua subscrição paga e qualquer utilização está sujeita aos termos do presente Contrato durante a 
utilização do Software gratuito. Podemos rescindir o presente Contrato mediante nossa exclusiva 
vontade caso não cumpra os respetivos termos e condições. O Adquirente também pode rescindir o 
presente Contrato antes do prazo de validade eliminando permanentemente o Software dos seus 
dispositivos e cancelando a sua conta. Em caso de rescisão do presente Contrato, o Adquirente deve 
interromper a utilização do Software e, se ainda não o fez, deve eliminar permanentemente todas as 
cópias do Software.  



Em caso de rescisão do Contrato por qualquer motivo ou do seu termo, deixará de estar autorizado a 
utilizar ou a aceder ao Software, incluindo quaisquer serviços de armazenamento ou cópia de segurança 
online, e podemos cancelar e/ou encerrar a sua conta mediante nossa exclusiva vontade. Após a data da 
rescisão ou do termo do Contrato, seguiremos as nossas políticas padrão para eliminação de toda a sua 
informação guardada ou em cópia de segurança online, texto, ficheiros, ligações, imagens ou outros 
materiais por nós fornecidos (“Conteúdo”). O Adquirente é responsável por armazenar ou realizar cópias 
de segurança do Conteúdo noutro local antes do termo ou rescisão do presente Contrato.  Não temos a 
responsabilidade de lhe fornecermos uma cópia dos seus Conteúdos. A utilização do Software é 
regulada, em todas as circunstâncias, pelos termos do presente Contrato. 

4. RENOVAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO AUTOMÁTICOS – CONCORDA EM 
PERMITIR-NOS RENOVAR AUTOMATICAMENTE A SUA SUBSCRIÇÃO PAGA. ANTES DO TERMO 
DO CONTRATO, ENVIAR-LHE-EMOS UM AVISO PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL QUE NOS 
INDICOU AQUANDO DA SUBSCRIÇÃO, INFORMANDO-O SOBRE A RENOVAÇÃO. SER-LHE-Á 
COBRADO O PREÇO DE RETALHO DO SOFTWARE CONFORME INDICADO NO NOSSO WEB SITE 
NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO, EXCLUINDO QUALQUER PREÇO PROMOCIONAL OU 
DESCONTO.  ENVIAR-LHE-EMOS POR EMAIL UM RECIBO DE CONFIRMAÇÃO DA DATA DE 
RENOVAÇÃO, PREÇO, PRAZO E QUAISQUER IMPOSTOS APLICÁVEIS. SE, NO MOMENTO DA 
RENOVAÇÃO, O SOFTWARE TIVER SIDO SUJEITO A ALTERAÇÃO DO NOME, ATUALIZADO OU 
SUBSTITUÍDO POR UMA NOVA OFERTA DE PRODUTO COM FUNCIONALIDADES SEMELHANTES 
(“SUBSTITUTO”), PODEMOS, MEDIANTE NOSSA EXCLUSIVA DECISÃO, RENOVAR 
AUTOMATICAMENTE A SUA SUBSCRIÇÃO COM O SUBSTITUTO POR UM VALOR NÃO SUPERIOR 
AO PREÇO DE RETALHO SEM DESCONTO DA SUA SUBSCRIÇÃO ORIGINAL, ACRESCIDO DE 
QUALQUER IMPOSTO APLICÁVEL.  

AQUANDO DA RENOVAÇÃO, O NOVO PRAZO TERÁ A MESMA DURAÇÃO DO PRAZO EXPIRADO 
SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO DA NOSSA PARTE NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO. PARA 
SUBSCRIÇÕES DE UM ANO OU MAIS, A RENOVAÇÃO E O SEU PAGAMENTO SERÃO 
PROCESSADOS NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE VALIDADE DO PRAZO ATUAL E, 
POSTERIORMENTE, A CADA ANIVERSÁRIO. INFORMÁ-LO-EMOS SOBRE O ESTADO DA SUA 
CONTA E DE QUAISQUER ALTERAÇÕES AOS TERMOS E CONDIÇÕES DA SUA SUBSCRIÇÃO. 

A QUALQUER MOMENTO APÓS A AQUISIÇÃO DE UMA SUBSCRIÇÃO, PODE ALTERAR AS SUAS 
DEFINIÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA ACEDENDO À PÁGINA DA SUA CONTA ONLINE OU 
CONTACTANDO A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE. CASO NÃO DESEJE UMA RENOVAÇÃO 
AUTOMÁTICA, DEVERÁ ANULAR OU CANCELAR A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PELO MENOS 
TRINTA DIAS ANTES DE A SUA SUBSCRIÇÃO EXPIRAR. SE NÃO ANULAR OU CANCELAR A 
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, A SUA SUBSCRIÇÃO PERMANECERÁ EM VIGOR ATÉ SER 
CANCELADA POR SI (OU RESCINDIDA PELA MCAFEE NO ÂMBITO DO PRESENTE CONTRATO). 

Se tiver uma subscrição mensal, o cancelamento não implica o reembolso retroativo dos pagamentos da 
sua subscrição, e as taxas de subscrição cobradas anteriormente não podem depender do valor à data 
de cancelamento. O cancelamento da subscrição mensal interrompe a repetição da taxa, e terá acesso à 
sua subscrição até ao fim do mês em que informou a McAfee sobre o cancelamento. 

Para subscrições que não sejam pagas mensalmente, poderá interromper a utilização do Software em 
qualquer momento e disponibilizamos-lhe um reembolso (apenas para o prazo atual) se solicitado no 
prazo de 60 dias após a aquisição ou renovação contactando a Assistência ao Cliente.  Se contactar a 
Assistência ao Cliente para cancelar a sua subscrição mais de 60 dias após a aquisição ou renovação, 



não terá direito ao reembolso de quaisquer taxas que possa ter pago antecipadamente para o prazo 
atual, e continuará a ser responsável por todas as taxas devidas ou vencidas durante o prazo atual.  

O Adquirente é responsável por garantir que a respectiva informação de facturação é actual, completa e 
rigorosa. Se tiver qualquer problema no processamento do pagamento utilizando as informações 
fornecidas inicialmente, podemos tentar completar a sua transação diretamente através da sua conta de 
crédito ou débito com a sua instituição financeira no intuito de evitarmos uma interrupção do serviço.  

O Adquirente é responsável por quaisquer encargos associados ao respetivo fornecedor de dados ou 
serviços móveis relacionados com a utilização do Software, incluindo qualquer valor excedente e coimas 
por ter ultrapassado a data ou o saldo de minutos, ou utilização de serviços de mensagens curtas 
nacionais ou internacionais. 

5. Privacidade – Preocupamo-nos bastante com a sua privacidade e proteção, e a sua segurança 
online constitui uma parte significativa da nossa missão essencial. Para lhe fornecermos serviços, 
podemos recolher e processar dados pessoais e do seu equipamento, incluindo informações sensíveis (p. 
ex., dados biométricos, dados relacionados com a saúde, informações financeiras/faturação, e geo-
localização) em conformidade com o nosso Aviso de Privacidade 
http://www.mcafee.com/common/privacy/portuguese-port/index.htm). Podemos transferir e processar 
esses dados nos EUA e noutros países onde nós ou os nossos fornecedores de serviços tenham 
instalações.  O Adquirente concorda que qualquer utilização do Software e qualquer recolha, 
processamento ou partilha de informações através do Software é regulada pelo nosso Aviso de 
Privacidade em vigor no momento da utilização. 

Enviar-lhe-emos regularmente comunicações da família de empresas Intel Security relacionadas com o 
Software (incluindo mensagens de correio eletrónico, SMS/texto, e mensagens em produtos) no intuito 
de o mantermos informado sobre importantes informações relacionadas com a sua conta, subscrição ou 
Software que tenha direito a receber.  Com a sua autorização (implícita ou expressa), também lhe 
enviaremos mensagens comerciais, incluindo ofertas especiais, promoções, concursos/sorteios e 
eventos da nossa responsabilidade e da de terceiros selecionados. É possível anular a receção destas 
mensagens comerciais em qualquer momento. 

6. Limites à utilização – Para mantermos a segurança e a disponibilidade do Software para todos 
os utilizadores, é necessário aplicar algumas restrições às respetivas aplicações. O Software é 
licenciado ao Adquirente, não vendido, e está protegido por leis e tratados nacionais e internacionais nos 
EUA e em todo o mundo. O Adquirente não tem o direito de reproduzir ou distribuir o Software sem a 
nossa autorização, e se o fizer pode ser sujeito a coimas e outras penalizações previstas na legislação 
civil e criminal do seu país. O Adquirente não pode: realizar engenharia inversa ou de outro modo tentar 
obter o código fonte do Software, salvo nos termos exigidos por lei; adaptar ou modificar o Software ou 
criar trabalhos derivados baseados no Software; publicar, copiar (para além de cópias de segurança, se 
permitido pela sua subscrição), vender, emprestar, alugar, sublicenciar, atribuir ou de qualquer outro 
modo transferir o Software para outra entidade; explorar o Software para quaisquer fins comerciais; 
tentar contornar as medidas técnicas de proteção do software; utilizar o Software para violar a lei; ou 
realizar qualquer atividade que interfira com a utilização do Software por parte de terceiros. Se instalou o 
Software num dispositivo móvel e pretende transferir a titularidade do dispositivo em causa para outra 
pessoa, deve certificar-se de que todo o Software é eliminado do referido dispositivo e de que a 
informação do dispositivo é removida da sua conta. Temos o direito de rescindir ou suspender o presente 
Contrato, a sua conta e/ou o seu acesso ao Software se, mediante a nossa exclusiva decisão, 
determinarmos que violou o presente Contrato. O Software pode incluir tecnologia de imposição que 
limita a dimensão do armazenamento de conteúdos, o consumo de largura de banda ou o número de 



dispositivos nos quais o Software pode ser instalado ou que nos permita suspender o seu acesso ao 
Software caso tenha violado o presente Contrato ou caso a subscrição tenha expirado. 

7. Suporte, atualizações e ciclo de vida do produto – Os utilizadores finais de subscrições pagas 
dentro da validade receberão assistência técnica em conformidade com as nossas ofertas, políticas e 
procedimentos standard atuais, conforme previsto no nosso Web site. As nossas ofertas, políticas e 
procedimentos de apoio standard podem mudar com regularidade mediante a nossa exclusiva discrição, 
podendo variar de país para país. Qualquer obrigação que possamos ter em dar apoio para a versão 
anterior do Software termina quando estiver disponível um upgrade, versão modificada ou mais recente, 
ou outra atualização do Software ("Atualização"). Para sua comodidade e garantir que o Software nos 
seus dispositivos inclui novas funcionalidades por nós desenvolvidas, ao concordar com o presente 
Contrato, dá-nos autorização para instalar automaticamente Atualizações, quando disponíveis, nos seus 
dispositivos, desde que seja possível executarmos as referidas instalações em segundo plano. 
Quaisquer Atualizações ou assistência técnica ao utilizador final disponibilizadas para Software Gratuito 
são disponibilizadas por nossa exclusiva decisão, podendo ser interrompidas em qualquer momento. 

Com regularidade, mediante nossa exclusiva decisão, podemos optar por interromper a produção de 
certo Software ou de funcionalidades específicas do Software. “Fim da assistência” refere-se à data em 
que deixamos de disponibilizar reparações automáticas, atualizações ou assistência técnica para um 
determinado Software. Se um prazo de renovação da sua subscrição expirar para além do fim da 
assistência, poderá não ter direito a renovar a sua subscrição, salvo disposição em contrário na Secção 
4 do presente Contrato. Para mais informações, visite a página Ciclo de Vida do Produto McAfee:  

8. Termos aplicáveis e ofertas, produtos ou funcionalidades específicos 

Produtos de segurança familiar e para vários utilizadores: para utilizar qualquer Software de segurança 
familiar ou para vários utilizadores, deve ter pelo menos 18 anos, ou, caso seja menor de idade (menos 
de 18 anos), deve ter a autorização dos seus pais ou tutores legais para utilizar o Software depois de os 
seus pais ou tutores legais aceitarem o presente Contrato e instalarem o Software em seu nome. Se for 
um adulto, pai/mãe ou tutor legal, pode utilizar o Software para controlar e monitorizar apenas os seus 
filhos ou crianças sob a sua alçada, ou outras crianças que esteja autorizado a controlar e a monitorizar. 

Produtos gratuitos, experimentais, de avaliação, pré-lançamento e Beta: se o Software que pretende 
transferir ou de qualquer forma receber for Software Gratuito, também se aplica esta secção do Contrato. 
Na medida em que qualquer disposição desta secção entre em conflito com qualquer outro termo ou 
condição deste Contrato, esta secção tem precedência sobre outro(s) termo(s) e condição(ões) relativo(s) 
ao referido Software Gratuito, mas apenas na medida do que for necessário para resolver o conflito. 
Todo o Software Gratuito é fornecido no estado em que se encontra, sem qualquer garantia, 
indemnização, manutenção ou suporte, expresso ou implícito, sujeito a quaisquer direitos estatutários 
que não possam ser excluídos ou limitados por lei. O Adquirente confirma que o Software Gratuito pode 
conter erros e outros problemas que podem causar falhas, por exemplo do sistema, ou perda de dados. 
O Adquirente reconhece que não prometemos nem garantimos que o Software Gratuito será anunciado 
ou disponibilizado a qualquer indivíduo no futuro, que não temos qualquer obrigação expressa ou 
implícita perante o Adquirente de anunciar ou apresentar o Software Gratuito, e que não somos 
obrigados a apresentar um produto semelhante ou compatível com o Software Gratuito ou quaisquer 
atualizações de qualquer Software Gratuito. Do mesmo modo, reconhece que qualquer utilização do 
Software Gratuito é realizada por sua conta e risco. 

Subscrição “Life of Your (Device)”: a subscrição “Life of Your (Device)” pode aplicar-se a um único 
dispositivo móvel Windows PC ou Android (“O Seu Dispositivo”) se incluída na aquisição do Seu 



Dispositivo, ou em mais do que três dos Seus Dispositivos caso tenha adquirido separadamente a 
subscrição “Life of Your (Device)" da McAfee. Depois de adequadamente instalada no seu dispositivo, a 
subscrição “Life of Your (Device)” estará activa durante a restante vida útil do seu dispositivo, e você terá 
direito a assistência técnica telefónica ou baseada na Web em inglês durante as horas de expediente 
normais durante um ano, e a assistência técnica baseada na Web em inglês, desde que o sistema 
operativo actualmente instalado no seu dispositivo não seja mais do que duas versões anteriores à 
versão mais recente (por exemplo, “Windows 8.x” ou “Android 4.x”), durante a vida útil padrão do seu 
dispositivo (a vida útil padrão de um PC é de 5-7 anos, ou 3 anos no caso de tablets ou smartphones).  A 
subscrição “Life of Your (Device)” da McAfee não é transferível nem transmissível para qualquer outra 
pessoa, PC ou dispositivo em caso algum ou em circunstância alguma.    Se vender ou de outro modo 
transferir o seu dispositivo para outra pessoa antes do fim da vida útil do seu dispositivo, a sua 
subscrição “Life of Your (Device)” será anulada e terminada, e o subsequente proprietário do seu 
dispositivo não terá o direito de instalar, utilizar ou possuir a subscrição “Life of Your (Device)”.  Qualquer 
tentativa para transferir, transmitir ou reinstalar a subscrição “Life of Your  (Device)” da McAfee noutro PC 
ou dispositivo, ou para instalar a subscrição noutro dispositivo para além do PC ou do dispositivo original, 
ou três PC ou dispositivos originais, conforme aplicável, anularemos e terminaremos o seu direito de 
instalar, utilizar ou possuir a subscrição “Life of Your  (Device)”.  Para se manter atualizado e receber 
apoio, deve atualizar regularmente o seu software “Life of Your (Device)” da McAfee e fazer upgrade 
para a última versão do mesmo nível de software da McAfee. Se, em algum instante, decidir fazer o 
upgrade para um produto McAfee diferente da subscrição “Life of Your  (Device)” da McAfee, esse 
upgrade de produto: (1) estará sujeito ao pagamento da taxa de licença/subscrição desse produto; (2) 
NÃO será uma licença “Life of Your  (Device)”; e (3) a sua subscrição e licença “Life of Your  (Device)” da 
McAfee cessará automaticamente sem aviso ou reembolso de quaisquer fundos previamente 
desembolsados. 

McAfee SECURE: o serviço McAfee SECURE consiste num serviço pago para proprietários de Web sites 
que examina os respetivos Web sites relativamente a potenciais vulnerabilidades diariamente, e, se não 
forem encontrados problemas, permite ao site apresentar uma marca de confiança McAfee SECURE. O 
domínio McAfeeSECURE.com inclui termos específicos adicionais que regulam o serviço McAfee 
SECURE nesta ligação:http://www.mcafeesecure.com/us/terms.jsp. 

Palavras-passe e gestão de identidade: o Adquirente é responsável pela segurança da respetiva palavra-
passe e pela proteção da respetiva conta. Deve manter a palavra-passe e/ou a chave de encriptação em 
segurança porque sem elas pode perder o acesso aos respetivos dados. O Adquirente é o único 
responsável e responsabilizável por qualquer atividade que ocorra no âmbito da respetiva conta, 
incluindo por qualquer pessoa que utilize a conta. Caso se verifique uma utilização ou acesso não 
autorizados à sua conta, deve informar-nos imediatamente. Não somos responsáveis por qualquer 
prejuízo resultante da utilização ou acesso não autorizados da sua conta; contudo, o Adquirente pode 
ser responsabilizado por quaisquer perdas que nós ou terceiros possam sofrer em resultado da utilização 
não autorizada. NÓS NÃO DISPOMOS DE ACESSO PARA PALAVRAS-PASSE PRINCIPAIS E NÃO 
CONSEGUIMOS RECUPERAR OS SEUS DADOS ENCRIPTADOS CASO ESQUEÇA A PALAVRA-
PASSE PRINCIPAL PARA QUALQUER FUNCIONALIDADE DE GESTÃO DE PALAVRAS-PASSE OU 
PRODUTO. Disponibilizamos as versões gratuita e premium do seu Software de gestão de palavras-
passe e identidade, e as versões gratuitas limitam o número máximo de contas exclusivas (tais como o 
início de sessão para um Web site ou aplicação) que pode guardar. Se transferiu uma versão premium 
do Software gratuitamente durante uma promoção, quando o período promocional terminar deixará de 
estar autorizado a adicionar quaisquer novas contas exclusivas caso tenha excedido o número máximo 
permitido pela versão gratuita. ALÉM DISSO, SE TRANSFERIU ORIGINALMENTE SOFTWARE OU 
SERVIÇOS A PARTIR DO PASSWORDBOX AO ABRIGO DO PROGRAMA DE MEMBRO VITALÍCIO 



GRATUITO OU DE UMA PROMOÇÃO OU OFERTA “VITALÍCIA” SEMELHANTE, ESSAS 
PROMOÇÕES OU OFERTAS NÃO SÃO APLICÁVEIS NEM TRANSFERÍVEIS PARA O SOFTWARE. 
Se transferir qualquer Software de gestão de palavras-passe ou identidade da Intel Security, essa 
transferência estará sujeita a todas as taxas de subscrição que sejam publicadas associadas a essa 
transferência, bem como aos termos e condições do presente Contrato. 

SiteAdvisor: o SiteAdvisor consiste num programa de software e num Web site que disponibiliza aos 
utilizadores uma opinião para os orientar relativamente a certos riscos que possam estar associados a 
um Web site. O software SiteAdvisor apresenta símbolos com códigos de cores junto de ligações 
disponibilizadas por importantes motores de busca, e o site SiteAdvisor.com integra páginas arquivadas 
que fornecem informações sobre os fatores que afetam a classificação do site. As classificações do site 
pelo SiteAdvisor são conseguidas principalmente através de métodos automáticos; o software não 
consegue detetar nem examinar todos os aspetos possíveis do design do Web site nem determinar a 
intenção do proprietário do site. A McAfee não controla nem assume responsabilidade pelos conteúdos 
de sites de terceiros, e alguns desses sites de terceiros podem incluir conteúdos que o Adquirente 
considere contestáveis, impróprios ou ofensivos. AS CLASSIFICAÇÕES DO SITE SITEADVISOR NÃO 
CONSTITUEM UMA GARANTIA DAS PRÁTICAS ESPECÍFICAS OU INTEGRIDADE PARTICULAR DO 
SITE, ALÉM DE QUE AS CLASSIFICAÇÕES DO SITE SITEADVISOR NÃO REPRESENTAM, EM 
CASO ALGUM, A APROVAÇÃO PELA MCAFEE DOS CONTEÚDOS, DO TEMA GENÉRICO, DA 
QUALIDADE GLOBAL OU DA UTILIDADE DO SITE. 

9. Arbitragem vinculativa e renúncia de ação judicial coletiva  

Acordo de arbitragem de litígios: qualquer reivindicação, litígio ou conflito (“Reivindicação”) por parte do 
Adquirente ou da nossa parte contra a outra parte resultante de, relacionado com ou de qualquer modo 
associado ao Contrato, ao Software, ou a qualquer equipamento, produtos ou serviços que fornecermos 
ao Adquirente (ou de qualquer publicidade aos referidos produtos ou serviços) serão, a pedido de 
qualquer uma das partes, resolvidos por arbitragem vinculativa confidencial.  Este acordo de arbitragem 
inclui igualmente reivindicações relacionadas com a aplicabilidade ou interpretação de qualquer uma 
destas disposições de arbitragem.  Contudo, não exigiremos arbitragem no âmbito do presente Contrato 
associada a qualquer reivindicação individual que o Adquirente apresente devidamente e prossiga num 
tribunal de primeira instância do respetivo estado ou município, desde que a reivindicação esteja a 
decorrer apenas nesse tribunal seja apresentada numa base individual (não coletiva, não representativa). 

Este acordo de Arbitragem inclui todos os litígios e reivindicações de qualquer tipo, independentemente 
do tipo de reivindicação ou teoria ou resolução legal (danos, sentença judicial ou ação declarativa).  Os 
litígios sujeitos a este acordo de arbitragem incluem reivindicações apresentadas pelo Adquirente, bem 
como apresentadas em nome do Adquirente ou a este associadas, por exemplo, por um funcionário, 
representante, agente, antecessor, sucessor, herdeiro, cessionário ou administrador de insolvência. Os 
litígios sujeitos a este acordo de arbitragem incluem reivindicações relacionadas diretamente connosco, 
bem como a nossa empresa-mãe, filiais, sucessores, cessionários, funcionários e agentes.  Este acordo 
de arbitragem inclui reivindicações invocadas no âmbito de uma ação coletiva, privada ou outra ação 
representativa, sendo expressamente entendido e concordado que a arbitragem das referidas 
reivindicações deve prosseguir numa base individual (não coletiva, não representativa) e que o árbitro 
pode deferir apenas numa base individual (não coletiva e não representativa).  NÓS E O ADQUIRENTE 
CONCORDAMOS QUE NENHUMA AÇÃO COLETIVA, PRIVADA OU OUTRAS REIVINDICAÇÕES 
REPRESENTATIVAS PODERÃO SER APRESENTADAS PARA ARBITRAGEM, NEM LEVADAS A 
TRIBUNAL, CASO NÓS OU O ADQUIRENTE OPTEMOS POR ARBITRAGEM; AO ACEITAR ESTE 
ACORDO DE ARBITRAGEM, ESTÁ A CONCORDAR EM RENUNCIAR AO DIREITO DE INICIAR OU 
PARTICIPAR NUMA AÇÃO COLETIVA, AÇÃO REPRESENTATIVA, AÇÃO PRIVADA OU 



ARBITRAGEM CONSOLIDADO RELATIVAMENTE A QUALQUER ASSUNTO ABRANGIDO PELA 
PRESENTE DISPOSIÇÃO DE ARBITRAGEM. 

Notificação de litígio: se alguma das partes pretender procurar arbitragem, a parte que pretender 
arbitragem deve primeiro notificar a outra parte relativamente ao litígio, por escrito, com antecedência de 
pelo menos 30 dias relativamente ao início da arbitragem.  A notificação deverá ser enviada para McAfee, 
Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  Esta notificação deverá 
incluir o nome do Adquirente, morada e informação de contacto, os factos que estão na origem do litígio 
e a resolução solicitada.  O Adquirente e a McAfee tentarão resolver qualquer litígio através de 
negociação informal no prazo de 60 dias a contar da data de envio da notificação de litígio.  Decorridos 
60 dias, o Adquirente ou a McAfee podem dar início à arbitragem. 

Administração da Arbitragem: se o Adquirente e a McAfee não resolverem qualquer litígio através de 
negociação informal ou num tribunal de primeira instância, qualquer reivindicação, litígio ou conflito serão 
apreciados exclusivamente por arbitragem vinculativa regulamentada pela Lei de Arbitragem Federal 
(Federal Arbitration Act - “FAA”) e não pela lei estatal.  O ADQUIRENTE RENUNCIA AO DIREITO DE 
APRESENTAÇÃO (OU DE PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA OU REPRESENTATIVA) DE TODOS 
OS LITÍGIOS EM TRIBUNAL PERANTE UM JUIZ OU UM JÚRI.  Pelo contrário, todos os litígios serão 
resolvidos numa base individual perante um único árbitro neutro e o processo revestir-se-á de 
confidencialidade.  O árbitro será um advogado autorizado a exercer na respetiva jurisdição e deverá ter 
uma experiência mínima de dez anos ou ser um juiz aposentado ou ex-juiz escolhido de acordo com as 
normas da AAA.  O árbitro está vinculado aos termos do presente Contrato, e a arbitragem será 
regulamentada pelos Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer 
Related Disputes (Regras de arbitragem comercial e procedimentos suplementares para litígios 
relacionados com o consumo) da AAA, conforme modificados pelo presente Contrato (as “Regras de 
Arbitragem”).  Para mais informações, consultar adr.org ou ligar para o número 1-800-778-7879. 

Exceto no que diz respeito a quaisquer reivindicações ou pedidos reconvencionais inferiores a $25 000, 
o árbitro deverá apresentar uma decisão fundamentada por escrito que explique os vereditos e as 
conclusões essenciais que fundamentam a decisão.  Todos os procedimentos de arbitragem realizar-se-
ão em inglês, e a FAA dos EUA aplicar-se-á ao Contrato e à arbitragem vinculativa.  A decisão será 
confidencial e apenas será divulgada conforme necessário para obtenção de sentença ou pela forma 
exigida por lei. 

Quando autorizado pela legislação aplicável, a decisão do árbitro pode incluir honorários de advogados e 
outras despesas.  A decisão de arbitragem determinará exclusivamente os direitos e as obrigações entre 
as partes em causa, e apenas relativamente às reivindicações no âmbito da arbitragem, não devendo ter 
qualquer peso sobre os direitos e as obrigações no âmbito de qualquer outro litígio. 

Custas: a parte que iniciar a arbitragem deverá pagar as custas iniciais de abertura do processo.  Se o 
Adquirente apresentar um pedido de arbitragem e a decisão lhe for favorável, a McAfee reembolsar-lhe-á 
as custas de abertura do processo.  Caso haja lugar a uma audiência, assumiremos o pagamento dos 
emolumentos e custas referentes ao primeiro dia da audiência.  Todos os outros emolumentos e custas 
serão atribuídas em conformidade com as regras de arbitragem.  Contudo, adiantaremos ou 
reembolsaremos as custas de abertura do processo e outras caso o árbitro decida que o Adquirente não 
tem capacidade financeira para as pagar ou caso o Adquirente nos solicite e a McAfee decida que existe 
um motivo válido para tal. Cada parte suportará as despesas associadas aos respetivos advogados, 
peritos e testemunhas, bem como outras despesas, independentemente da parte que prevalecer, porém 
uma das partes poderá recuperar da outra parte todas e quaisquer despesas caso o árbitro assim o 
determine no âmbito da legislação aplicável. 



Preservado o direito de recurso a resoluções provisórias: nenhuma das presentes disposições limitará ou 
restringirá o nosso direito de recorrer a resoluções de autoajuda ou a cumprir o processo legal, ou a 
obter resoluções provisórias tais como sentença judicial, anexo ou penhora por um tribunal com 
jurisdição apropriada; desde que, contudo, o Adquirente ou a McAfee tenham o direito de arbitrar 
qualquer litígio relacionado com as resoluções provisórias. 

Termos contraditórios: em caso de conflito entre as regras de arbitragem e este acordo de arbitragem, o 
presente acordo de arbitragem tem prevalência. 

Se alguma parte deste acordo de arbitragem for considerada inválida ou não aplicável, não invalidará as 
outras disposições do acordo de arbitragem; salvaguardando contudo que, (a) se a proibição a nível de 
arbitragem mundial for considerada inválida, então o presente acordo de arbitragem deve ser na sua 
totalidade considerado nulo e inválido; e (b) se a proibição de arbitragem de reivindicações 
representativas apresentadas numa capacidade de advogado privado geral for considerada inválida, 
então o acordo de arbitragem deve ser considerado nulo e inválido apenas relativamente às 
reivindicações em causa.  Este acordo de arbitragem tem prevalência sobre a rescisão ou cancelamento 
do presente Contrato.  No caso de conflito entre este contrato de arbitragem e qualquer outra disposição 
de arbitragem aplicável, o presente acordo de arbitragem terá prevalência. 

RENÚNCIA DE JULGAMENTO POR JÚRI: SE, POR QUALQUER MOTIVO, UMA QUEIXA TRANSITAR 
PARA TRIBUNAL EM VEZ DE ARBITRAGEM, O ADQUIRENTE E A MCAFEE CONCORDAM QUE 
NÃO HAVERÁ LUGAR A UM JULGAMENTO COM JÚRI. O ADQUIRENTE E A MCAFEE RENUNCIAM 
INCONDICIONALMENTE A QUALQUER JULGAMENTO COM JÚRI RELATIVAMENTE A QUALQUER 
LITÍGIO QUE, DE ALGUM MODO, SE RELACIONE COM OU TENHA ORIGEM NO PRESENTE 
CONTRATO OU EM QUALQUER EQUIPAMENTO, PRODUTOS E SERVIÇOS QUE LHE 
FORNEÇAMOS (OU DE QUALQUER PUBLICIDADE RELATIVA AOS REFERIDOS PRODUTOS OU 
SERVIÇOS). EM CASO DE LITÍGIO, ESTE PARÁGRAFO PODE SER APRESENTADO PARA 
DEMONSTRAR AUTORIZAÇÃO ESCRITA NO ÂMBITO DE UM JULGAMENTO EM TRIBUNAL. 

10. Lei que regula o presente Contrato – Com exceção do disposto na Secção 20 abaixo, o presente 
Contrato, a utilização do Software, o relacionamento entre as partes e quaisquer litígios resultantes de, 
associados a ou relacionados com o Contrato, incluindo quaisquer litígios entre o Adquirente e a McAfee, 
serão regulados e interpretados de acordo com as leis do Estado de Nova Iorque, excluindo o conflito de 
princípios legislativos, excetuando que a FAA regula todas as disposições relacionadas com a 
arbitragem.  Se, por algum motivo, se considerar que as leis do Estado de Nova Iorque não são 
aplicáveis, com exceção do disposto na Secção 20 abaixo, o presente Contrato, a utilização do Software, 
o relacionamento entre as partes e quaisquer litígios resultantes de, associados a ou relacionados com o 
Contrato, incluindo quaisquer litígios entre o Adquirente e a McAfee, serão regulados e interpretados de 
acordo com as leis do Estado do Texas, excluindo o conflito de princípios legislativos, excetuando que a 
FAA regula todas as disposições relacionadas com a arbitragem. Convenção das Nações Unidas sobre 
os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias e a Uniform Computer Information 
Transactions Act não são aplicáveis ao Software. 

11. Garantias limitadas; Renúncia a outras Garantias – Pelo período de 30 dias após a data de 
aquisição, apenas relativamente às versões pagas do Software, garantimos que o Software licenciado ao 
abrigo do presente Contrato (incluindo atualizações disponibilizadas durante o período da garantia, mas 
apenas até à data de validade da garantia) terá um desempenho substancialmente de acordo com a 
documentação fornecida relativa ao Software no momento da aquisição, e que qualquer suporte físico (p. 
ex., um CD-ROM, mas excluindo dispositivos fabricados por outras empresas) nos quais o Software se 
encontre incluído e lhe seja fornecido está isento de defeitos de material e de fabrico. Não asseguramos 



nem garantimos que um dispositivo móvel ou computador em particular seja compatível ou funcione com 
o Software, nem garantimos nem aceitamos qualquer responsabilidade pelo funcionamento do seu 
equipamento pessoal que é utilizado para aceder ao Software. A única solução do Adquirente, e a nossa 
única responsabilidade, bem como a dos nossos fornecedores, em caso de qualquer violação desta 
garantia limitada é que, mediante nossa decisão, procederemos ao reembolso do preço pago pela 
licença, à substituição do suporte com defeito que contém o Software, ou à disponibilização de uma 
solução alternativa conforme exigido pela lei de defesa do consumidor  da sua jurisdição. Estas soluções 
podem não estar disponíveis em alguns países na medida em que estamos sujeitos a restrições ao 
abrigo das leis e regulamentações de controlo de exportações aplicáveis. Se o suporte físico apresentar 
defeito, deve devolvê-lo às suas custas para o local onde o adquiriu e apresentar uma cópia do recibo. 
Qualquer suporte de dados de substituição estará abrangido pelo restante período da garantia 
original.AS GARANTIAS SUPRACITADAS SÃO AS SUAS GARANTIAS EXCLUSIVAS. SUBSTITUEM 
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, REPRESENTAÇÕES, TERMOS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE, 
DESEMPENHO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR, 
TÍTULO E NÃO INFRACÇÃO. À EXCEÇÃO DA GARANTIA LIMITADA MENCIONADA NESTA SECÇÃO, 
O SOFTWARE É FORNECIDO NA CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CABE-LHE A 
RESPONSABILIDADE DE ESCOLHER O SOFTWARE PARA ATINGIR OS RESULTADO 
PRETENDIDOS, DE INSTALAR E UTILIZAR O SOFTWARE, E DOS RESULTADOS OBTIDOS. NÃO 
ASSEGURAMOS NEM GARANTIMOS A UTILIZAÇÃO OU O DESEMPENHO DO SOFTWARE. NÃO 
ASSEGURAMOS NEM GARANTIMOS QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE NÃO 
APRESENTARÁ FALHAS, INTERRUPÇÕES OU ERROS OU DEFEITOS, OU QUE O SOFTWARE 
PROTEGERÁ CONTRA TODAS AS POSSÍVEIS AMEAÇAS DE SEGURANÇA (INCLUINDO 
INTERVENÇÃO DOLOSA DE TERCEIROS), QUE NÃO EXISTIRÃO AVARIAS OU OUTROS ERROS 
NO SOFTWARE PROVOCADOS POR VÍRUS, INFEÇÃO, "WORMS" OU CÓDIGOS MALÉVOLOS 
SEMELHANTES NÃO INTRODUZIDOS NEM DESENVOLVIDOS POR NÓS, OU QUE O SOFTWARE 
DARÁ RESPOSTA ÀS SUAS EXIGÊNCIAS. A MCAFEE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER 
PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO, POR QUALQUER EXTRAVIO OU ROUBO DE 
DADOS OU SISTEMAS, OU POR QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE OU 
RELACIONADOS COM QUAISQUER AÇÕES OU INTRUSÕES. 

O Software não é tolerante a falhas e não foi concebido ou não se destina a utilização em atividades de 
alto risco e em ambientes perigosos que exijam um desempenho isento de falhas, incluindo operações 
em instalações nucleares, sistemas de comunicação de navegação aérea, sistemas de armamento, 
máquinas de suporte vital ou qualquer outra aplicação, em que a falha do Software possa conduzir 
diretamente à morte, a lesões pessoais ou a graves lesões físicas ou a prejuízos materiais. 
Renunciamos expressamente qualquer garantiam expressa ou explícita, de adequação para actividades 
de alto risco. 

12. Limitação da responsabilidade – NENHUMA RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRETOS. 
NÓS, OS NOSSOS FORNECEDORES, ENTIDADES DE LICENCIAMENTO OU OUTROS 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS EXTERNOS, NÃO SOMOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, 
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER: (A) DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU 
CONSEQUENTES; (B) FURTO DE INFORMAÇÕES QUE O IDENTIFIQUEM PESSOALMENTE OU 
CUSTOS ASSOCIADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SOFTWARE OU SERVIÇOS, E (C) DANOS OU PERDA 
DE LUCROS, PERDA DE FUNDOS DE COMÉRCIO, PERDA DE SALÁRIOS PESSOAIS, 
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL, FALHA OU AVARIA DO COMPUTADOR, PERDA DE 
DADOS, OU NEGLIGÊNCIA DE QUALQUER TIPO, OU POR QUAISQUER OUTROS DANOS OU 
PERDAS INDIRETAS. AO ABRIGO DO PRESENTE CONTRATO, A RESPONSABILIDADE 



ACUMULADA DA MCAFEE, DAS NOSSAS FILIAIS, FORNECEDORES, ENTIDADES DE 
LICENCIAMENTO OU OUTROS FORNECEDORES DE SERVIÇOS EXTERNOS, PERANTE O 
ADQUIRENTE, POR DANOS DIRETOS NÃO EXCEDERÁ, EM CASO ALGUM, O PREÇO QUE PAGOU 
PELO SOFTWARE APLICÁVEL, OU US$ 100 (OU O MONTANTE EQUIVALENTE NA MOEDA 
NACIONAL) CASO TENHA UTILIZADO SOFTWARE GRATUITO. O Adquirente concorda com as 
limitações de responsabilidade nesta Secção 12 e reconhece que sem o seu acordo com este termo, a 
taxa cobrada pelo Software seria mais elevada. Nenhum ponto do presente contrato limita quaisquer 
direitos que possa ter ao abrigo dos existentes estatutos de proteção do consumidor ou outras leis 
aplicáveis que possam não ser excluídas pelo contrato na sua jurisdição. 

13. Utilizadores finais do Governo e controlo da exportação – O Software consiste em software 
informático comercial nos termos da DFARS Secção 217.7202, Defense Federal Acquisition Regulations 
Supplement (codificada no Capítulo 2 sob o Título 48, Código das Regulamentações Federais). A 
documentação anexa (caso exista) consiste em documentação referente a software informático 
comercial nos termos da FAR Secção 12.212, Federal Acquisition Regulations (codificada no Título 48 
do United States Code of Federal Regulations). Qualquer utilização, modificação, reprodução, 
lançamento, desempenho, visualização ou divulgação do Software e da documentação que o 
acompanha realizada(o) pelo Governo norte-americano será regulada(o) unicamente pelos termos do 
presente Contrato e será proibida(o) exceto na medida em que tal for expressamente permitido pelos 
termos do presente Contrato. 

A utilização do Software por parte do Adquirente bem como da Documentação associada, incluindo 
dados técnicos, não pode ser exportada ou reexportada, violando o estipulado na Export Administration 
Act (Lei sobre a administração de exportações) dos EUA, nas respetivas leis e regulamentações de 
aplicação, leis e regulamentações de outros organismos dos EUA, ou leis de exportação e importação da 
jurisdição onde obteve o Software. A exportação para um indivíduo, entidade ou país em particular pode 
ser proibida ao abrigo da lei. Pode encontrar informação sobre restrições de importação nos seguintes 
Web sites: http://www.treas.gov/ofac e http://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.  

14. Programas de terceiros – Alguns materiais de outros fabricantes incluídos no Software podem 
estar sujeitos a outros termos e condições, normalmente especificados num ficheiro “Leia-me” ou 
“Acerca de” no Software. Esses materiais de terceiros podem incluir software cujo código fonte foi 
licenciado por terceiros ao abrigo de uma ou mais licenças de software livre (Open Source) ou gratuito, 
incluindo a Licença Geral Pública (GPL) da GNU, que são considerados “Software Open Source”. O 
Software Open Source é licenciado ao abrigo de termos e condições diferentes dos do presente Contrato 
que podem, em alguns casos, entrar em conflito com os termos do presente Contrato, aplicando-se em 
detrimento dos termos do presente Contrato.  Se uma licença de Software Open Source exigir que 
distribuamos qualquer código fonte relacionado com o Software ou quaisquer modificações ao Software, 
disponibilizaremos o código fonte se solicitado. 

15. Nenhuma renúncia – Não renunciamos a qualquer disposição do presente Contrato a menos que 
a renúncia seja feita por escrito e assinada. 

16. Divisibilidade – Se alguma parte do presente Contrato for, por algum motivo, considerada não 
aplicável, a referida parte é, nessa medida, considerada omitida, permanecendo as restantes 
disposições completamente aplicáveis; DESDE QUE, CONTUDO, O CONTRATO DE ARBITRAGEM 
NÃO SE APLIQUE A QUAISQUER REIVINDICAÇÕES ÀS QUAIS AS LIMITAÇÕES A AÇÕES 
COLETIVAS OU ARBITRAGEM CONSOLIDADA NÃO SEJAM PERMITIDAS PELA LEI APLICÁVEL. 



17. Contrato Completo – O presente Contrato, incluindo a Política de Privacidade da McAfee, que é 
incorporada no presente Contrato, constitui o contrato completo entre o Adquirente e a McAfee e regula 
a sua utilização do Software. O presente Contrato substitui completamente quaisquer contratos prévios 
entre o Adquirente e a McAfee relativamente ao Software, bem como quaisquer outras comunicações, 
representações ou publicidade associadas ao Software. O presente Contrato é aplicado na extensão 
máxima em que permitido por lei. 

18. Entidades licenciadoras – O Software é licenciado ao Adquirente por uma das seguintes 
entidades legais da McAfee:  

• McAfee, Inc., uma empresa de Delaware, com sede social em 2821 Mission College Blvd., Santa 
Clara, California 95054, EUA, se o Software for transferido nos Estados Unidos da América, México, 
América Central, América do Sul ou Caraíbas; 

• McAfee Security S.A.R.L. com sede social em 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, 
Luxemburgo, se o Software for transferido no Canadá, Europa, Médio Oriente, África, Ásia ou Orla do 
Pacífico; ou 

• McAfee Co., Ltd. com sede social em Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-
Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japão, se o Software for transferido no Japão. 

19. Como posso contactar a Intel Security/McAfee? 

• Assistência ao Cliente e Assistência Técnica: http://service.mcafee.com  

• Privacidade: privacy@mcafee.com  

20. Legislação local – As subsecções seguintes incluem informações sobre a legislação local de 
certas jurisdições que se aplicam ao presente Contrato e que podem ter prevalência sobre certas 
disposições do presente. 

Austrália – Para os consumidores na Austrália: 

Os benefícios que lhe cabem ao abrigo das garantias limitadas referidas na Secção 11 deste Contrato 
são complementares de outros direitos e soluções que possa ter ao abrigo da lei relativamente a 
mercadorias ou serviços no âmbito da garantia. As nossas mercadorias incluem garantias que não 
podem ser excluídas ao abrigo do Plano 2 da lei sobre concorrência e consumo de 2010 (Cth) 
(“Australian Consumer Law”). Tem direito a substituição ou reembolso no caso de uma falha grave e a 
compensação por qualquer perda ou danos previsíveis dentro do razoável. Também tem direito à 
reparação ou substituição dos produtos caso estes não apresentem uma qualidade aceitável e a falha 
não provoque uma falha grave. A presente garantia é disponibilizada pela McAfee Security S.a.r.l., 
sedeada em 26, Boulevard Royal, 2440 Luxembourg, Luxembourg, mas pode telefonar para o número 
1800 998 887 em caso de dúvidas relativas à nossa garantia para clientes australianos. Quaisquer 
reivindicações ao abrigo desta garantia devem ser enviadas, às suas custas, para a seguinte morada: 

Legal Department 

McAfee Australia Pty Ltd 

Level 20 

201 Miller Street 



North Sydney NSW 2060 

No caso dos clientes localizados na Austrália, se um suporte físico no qual o software foi fornecido 
apresentar defeito, devem devolver o suporte com defeito à McAfee às suas próprias custas, com a 
cópia do recibo, no prazo de 14 dias a contar da constatação do defeito. A McAfee informá-lo-á da 
recepção no prazo de 14 dias. 

AS RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADE NA SECÇÃO 11 NÃO SE APLICAM AO ADQUIRENTE NA 
MEDIDA EM QUE A LEI AUSTRALIANA NÃO PERMITE A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE 
QUAISQUER GARANTIAS ESTATUTÁRIAS APLICÁVEIS, GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES OU TERMOS. NESSE CASO, AS GARANTIAS EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE PREVISTAS NA SECÇÃO 12(C) NÃO SE APLICAM AOS 
CONSUMIDORES DA AUSTRÁLIA. 

NENHUM PONTO DO PRESENTE CONTRATO LIMITA QUAISQUER DIREITOS QUE POSSA TER AO 
ABRIGO DOS EXISTENTES ESTATUTOS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR OU OUTRAS LEIS 
APLICÁVEIS, INCLUINDO A LEI AUSTRALIANA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, QUE PODE NÃO 
SER EXCLUÍDA PELO CONTRATO NA SUA JURISDIÇÃO. 

Canadá – Se transferiu o Software no Canadá, salvo proibição expressa pela lei local, o presente 
Contrato, a utilização do Software, o relacionamento entre as partes, e quaisquer litígios resultantes, 
associados ou relacionados com o Contrato, incluindo quaisquer litígios entre o Adquirente e a McAfee, 
serão regulados e interpretados em conformidade com a legislação em vigor na Província de Ontário, 
Canadá. 

União Europeia, Islândia, Noruega ou Suíça – Se adquiriu o Software na União Europeia, Islândia, 
Noruega ou Suíça, será aplicável a legislação do país onde transferiu o Software. 

Japão - Se transferiu o Software no Japão, o presente Contrato, a utilização do Software, o 
relacionamento entre as partes, e quaisquer litígios resultantes, associados ou relacionados com o 
Contrato, incluindo quaisquer litígios entre o Adquirente e a McAfee, serão regulados e interpretados em 
conformidade com a legislação em vigor no Japão sem consideração das regras da legislação escolhida. 

Países Baixos - Para os clientes nos Países Baixos, qualquer renovação automática da sua subscrição 
original permanecerá em vigor por tempo indefinido, e será faturada em conformidade com os termos da 
sua subscrição. Pode rescindir a subscrição renovada em qualquer momento após a renovação 
contactando a Assistência ao Cliente e mediante notificação com pelo menos 30 dias de antecedência 
relativamente à sua intenção de rescisão, e forneceremos um reembolso proporcional em conformidade 
com a legislação local. Caso não pretenda a renovação automática da sua subscrição, deverá anular a 
renovação automática nas definições da sua conta 30 antes de expirar a subscrição inicial. 
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TERMOS DE SERVIÇO DA SWEETLABS 

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) acolhe a visita do Utilizador aos nossos Web sites, software, 
produtos e serviços (os nossos “Serviços”) detidos e operados pela SweetLabs que publicam, incluem ou 
estão ligados a estes Termos de Serviço (o “Contrato”). 



ESTE CONTRATO REGE A SUA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SWEETLABS. Ao 
utilizar, transferir, instalar ou visitar os nossos serviços, O UTILIZADOR OU A ENTIDADE OU EMPRESA 
QUE REPRESENTA (“O UTILIZADOR”) reconhece que aceita os termos, condições, restrições e 
políticas descritos neste contrato, incluindo a nossa Política de Privacidade, DISPONÍVEL EM 
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Leia atentamente o contrato que se segue. 

1.             LICENÇA. O Utilizador aceita este Contrato mediante a utilização efetiva dos Serviços. O 
Utilizador não pode usar os Serviços se não aceitar este Contrato. Sujeito à Sua aceitação de todas as 
condições deste Contrato, a SweetLabs por este meio lhe concede uma licença limitada, pessoal, não 
atribuível, não sublicenciável, não exclusiva e intransmissível para utilizar os Serviços somente para Seu 
uso pessoal e somente em conformidade com qualquer documentação que a acompanhe. 

2.             UTILIZAÇÃO. O Utilizador concorda em utilizar os Serviços somente para as finalidades 
autorizadas por este Contrato e por qualquer lei, regulamentação ou práticas ou diretrizes geralmente 
aceites que se apliquem em qualquer jurisdição relevante (incluindo quaisquer leis que rejam a 
exportação ou importação de dados ou software de e para os Estados Unidos ou outras jurisdições 
relevantes). O Utilizador não pode usar os Serviços se tiver menos de treze (13) anos ou estiver 
impedido de usar ou receber os Serviços ao abrigo das leis dos Estados Unidos ou de outra jurisdição 
relevante. 

3.             RESTRIÇÕES. O Utilizador concorda em não fazer o seguinte (e em não autorizar nenhuma 
pessoa a fazê-lo): i) utilizar indevidamente os Serviços ou envolver-se em qualquer atividade que 
danifique, interfira com ou perturbe os Serviços; ii) copiar ou distribuir os Serviços; alterar, efetuar 
engenharia inversa, desmontar, decompor ou tentar por qualquer outro meio decifrar o código-fonte ou 
estrutura, sequência e organização dos Serviços; iv) licenciar, vender, alugar, locar, transferir ou alojar 
os Serviços; v) usar os Serviços para infringir os direitos de propriedade intelectual ou direitos de 
propriedade, ou direitos de publicidade ou de privacidade, de qualquer terceiro; vi) usar os serviços para 
infringir qualquer lei, estatuto, decreto ou regulamentação; vii) usar os Serviços para divulgar 
informações ou materiais que sejam infratores, prejudiciais, ameaçadores, abusivos, perturbadores, 
desonestos, difamatórios, vulgares, obscenos, caluniosos ou que sejam por outro meio condenáveis; ou 
viii) usar os Serviços para divulgar quaisquer vírus do software ou quaisquer outros códigos informáticos, 
ficheiros ou programas que possam interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software 
informático ou hardware ou equipamento de telecomunicações. 

4.             PROPRIEDADE. O Utilizador reconhece que todos os direitos, direitos de propriedade e 
direitos de propriedade intelectual sobre e relativos aos Serviços e quaisquer cópias ou partes dos 
mesmos constituem propriedade da SweetLabs e seus fornecedores ou concessores da licença. O 
Utilizador compreende que a SweetLabs pode alterar ou suspender a oferta dos Serviços em qualquer 
momento. Partes dos Serviços podem estar protegidas pelas leis de direitos de autor dos Estados 
Unidos e por tratados internacionais de direitos de autor. O Utilizador reconhece que nenhum direito lhe 
é concedido ao abrigo deste Contrato salvo se expressamente mencionado neste documento. O 
Utilizador aceita não remover, obscurecer ou alterar quaisquer avisos de direitos de propriedade 
(incluindo avisos de direitos de autor e de marca comercial) que possam estar apostos ou contidos nos 
Serviços. 

5.             SERVIÇOS DE TERCEIROS. Os Serviços podem também fornecer uma oportunidade para 
que o Utilizador interaja com, transfira, estabeleça ligação para e/ou importe aplicações, Web sites, 
funcionalidades, serviços e conteúdos (“Serviços de Terceiros”) oferecidos ou disponibilizados por 
terceiros não associados à SweetLabs (“Fornecedores Terceiros”). 

http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy


Este Contrato não se aplica a (e não nos responsabilizamos por) tais Serviços de Terceiros e também 
não rege as práticas de tais Fornecedores Terceiros. O Utilizador reconhece e aceita que a SweetLabs 
não garante nem apoia, e que não assume nem terá qualquer responsabilidade perante o Utilizador ou 
qualquer outra pessoa, quaisquer Serviços de Terceiros e que o uso, por parte do Utilizador, de tais 
Serviços de Terceiros é por Sua própria conta e risco. 

O seu acesso ou uso dos Serviços de Terceiros, incluindo a transferência ou uso de uma aplicação 
disponível nos Serviços, ou através dos mesmos, pode estar sujeito a direitos, termos e condições e 
políticas de privacidade de terceiros aplicáveis e pode exigir que aceite condições adicionais para tal 
acesso ou uso, incluindo a aceitação de um contrato de licença do utilizador final, condições de serviço, 
condições de utilização ou política de privacidade separados (“Condições de Terceiros”). Caso surja 
algum conflito entre este Contrato e as Condições de Terceiros aplicáveis a um Serviço de Terceiros, as 
Condições de Terceiros regerão o uso desse Serviço de Terceiros. 

Alguns Serviços de Terceiros poderão ser disponibilizados ao Utilizador gratuitamente, poderão estar 
sujeitos a pagamento ou poderão constituir uma oportunidade para adquirir produtos ou serviços. Tais 
Serviços de Terceiros poderão também disponibilizar-lhe vários métodos de processamento do 
pagamento para facilitar o pagamento de taxas ou a aquisição de produtos ou serviços através do 
Serviço de Terceiros. A SweetLabs não processa, recebe ou armazena os dados financeiros do 
Utilizador. O Utilizador concorda que é o único responsável por todas as taxas associadas a tais 
Serviços de Terceiros que exijam o pagamento de uma taxa e pelo custo de quaisquer compras que 
efetue através de um Serviço de Terceiros. O Utilizador concorda ainda em respeitar quaisquer 
condições de serviço ou outro contrato legal que se aplique, quer com a SweetLabs, quer com um 
terceiro, que rejam o seu uso de um dado método de processamento do pagamento. 

O Utilizador concorda que é o único responsável, e que a SweetLabs não tem qualquer responsabilidade 
perante o Utilizador ou qualquer terceiro, por qualquer infração das Suas obrigações ao abrigo deste 
Contrato ou quaisquer obrigações que possa ter relativamente a um Serviço de Terceiros ou Condições 
de Terceiros e pelas consequências dessa infração. 

6.             CÓDIGO DE TERCEIROS. Partes do código incluído nos Serviços, ou em conjunto com os 
mesmos, podem conter ou decorrer de um código de terceiros (“Software de Terceiros”), incluindo, entre 
outros aspetos, software de código-fonte aberto. QUALQUER UTILIZAÇÃO DE UM SOFTWARE DE 
TERCEIROS ESTÁ SUJEITA ÀS, E É REGIDA PELAS, RESPETIVAS LICENÇAS DO SOFTWARE DE 
TERCEIROS DISPONÍVEIS EM http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, que podem ser alteradas 
periodicamente. 

7.             UTILIZAÇÃO DOS DADOS. A fim de fornecer determinadas funcionalidades dos Serviços, 
assegurar um funcionamento correto dos Serviços e atualizar e melhorar os Serviços, a SweetLabs 
poderá recolher dados dos Serviços ou atualizar automaticamente os Serviços, incluindo atualizações do 
software fornecido enquanto parte dos Serviços, de tempos a tempos. Os Serviços podem também 
conter rotinas de comunicação automáticas que irão identificar e analisar automaticamente determinados 
aspetos da instalação, utilização e desempenho dos Serviços e fornecer relatórios à SweetLabs. 

A recolha e utilização de quaisquer informações recolhidas pela SweetLabs através dos Serviços, que 
não informações recolhidas através de Serviços de Terceiros, serão regidas pela Política de Privacidade 
da SweetLabs, disponibilizada online em http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Por este meio o 
Utilizador aceita a Política de Privacidade da SweetLabs, política essa que pode ser alterada de tempos 
a tempos. Sempre que a SweetLabs alterar essa política de forma substancial, será publicada uma 
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notificação no Web site em http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy e sempre que qualquer alteração for 
efetuada nessa política a política atualizada será publicada na ligação acima ou numa ligação posterior. 

Tenha em conta que o Seu acesso ou uso dos Serviços de Terceiros, incluindo o uso de uma aplicação 
de um terceiro fornecida através dos Serviços, ou de uma aplicação que aceda a um Serviço de 
Terceiros, poderá desencadear a partilha de informações com esse Serviço de Terceiros de uma forma 
não regida por este Contrato ou pela Política de Privacidade da SweetLabs. Os seus direitos em matéria 
de privacidade e dados em tais circunstâncias serão regidos somente pelas condições desse Serviço de 
Terceiros e as informações recolhidas pelos Serviços de Terceiros serão regidas exclusivamente pelas 
políticas de privacidade dos respetivos Serviços de Terceiros. 

8.             CONTAS DO UTILIZADOR. Se é Utilizador dos Serviços da plataforma, sites ou aplicações da 
SweetLabs, poderá, embora não seja obrigado a tal, criar uma conta de utilizador da SweetLabs 
(“Conta”). Para criar uma Conta, poderá ter de fornecer informações sobre si, como o seu nome, idade e 
endereço de e-mail. O Utilizador concorda que tais informações fornecidas serão sempre precisas, 
corretas e atualizadas. 

Qualquer informação que forneça relativa à sua Conta será regida pela Política de Privacidade da 
SweetLabs, disponibilizada online em http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy, política essa que pode 
ser alterada de tempos a tempos. Qualquer informação que forneça aos Serviços de Terceiros, incluindo 
quaisquer contas criadas junto de um Fornecedor Terceiro, será regida pelas condições ou políticas de 
privacidade de tais Fornecedores Terceiros. 

Salvo indicação em contrário na Política de Privacidade da SweetLabs, o Utilizador é o único 
responsável por manter a confidencialidade e segurança da sua Conta e por todas as atividades que 
ocorram na sua Conta ou através da mesma. A SweetLabs não é responsável por qualquer utilização 
não autorizada da sua Conta. 

A SweetLabs pode suspender ou encerrar a sua Conta, se assim o entender, sem aviso prévio e em 
qualquer momento, incluindo pela sua infração deste Contrato ou caso a SweetLabs seja obrigada a 
fazê-lo por lei. 

9.             APOIO, ATUALIZAÇÕES, REMOÇÃO. Este Contrato não confere ao Utilizador o direito a 
receber qualquer apoio, atualizações, patches, melhorias ou reparações dos Serviços (coletivamente, 
“Apoio”). Qualquer Apoio que possa ser disponibilizado pela SweetLabs constituirá parte dos Serviços e 
estará sujeito a este Contrato. O Utilizador reconhece e aceita que os Serviços, ou quaisquer Serviços 
de Terceiros prestados através dos Serviços, podem ser alterados ou atualizados de tempos a tempos 
sem que o Utilizador receba aviso prévio. 

O software que possa utilizar, transferir ou instalar a partir dos Serviços pode automaticamente transferir 
e instalar atualizações da SweetLabs de tempos a tempos. Estas atualizações foram concebidas para 
melhorar, reforçar e desenvolver os Serviços e podem assumir a forma de correções de erros, funções 
melhoradas e versões completamente novas. O Utilizador concorda em receber tais atualizações (e 
permite que a SweetLabs lhas entregue) enquanto parte do Seu uso dos Serviços. 

10.            EXCLUSÃO DA GARANTIA. A SWEETLABS OFERECE OS SERVIÇOS “TAL COMO ESTÃO” 
E SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA E POR ESTE MEIO RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, 
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, FUNCIONAMENTO, CORREÇÃO, FIABILIDADE E NÃO 
INFRAÇÃO. A EXCLUSÃO DA GARANTIA CONSTITUI UMA PARTE ESSENCIAL DESTE CONTRATO. 
ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO AUTORIZAM LIMITAÇÕES À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA 
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IMPLÍCITA, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE REFERIDAS PODERÃO NÃO SER 
APLICÁVEIS AO UTILIZADOR. 

Qualquer software ou outro material transferido ou obtido por outro meio através da utilização dos 
serviços é efetuada por sua conta e risco e o Utilizador será o único responsável por qualquer dano que 
ocorra no seu sistema informático, software ou outro dispositivo ou pela perda de dados que resulte da 
transferência de tal software ou outro material. 

11.            LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA E SOB RAZÃO 
JURÍDICA ALGUMA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS ASPETOS, ATO ILÍCITO, CONTRATO, 
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU OUTRO, A SWEETLABS OU OS SEUS 
FORNECEDORES OU REVENDEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O UTILIZADOR OU 
QUALQUER OUTRA PESSOA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES SEJA DE QUE NATUREZA FOREM, INCLUINDO, ENTRE 
OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE CREDIBILIDADE ou da reputação da 
empresa, qualquer perda de dados sofrida, custo de aprovisionamento de produtos ou serviços 
substitutos, INTERRUPÇÃO DO TRABALHO, PRECISÃO DOS RESULTADOS, FALHA OU MAU 
FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES, DANOS RESULTANTES DA SUA UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS ou qualquer outra perda intangível. A RESPONSABILIDADE DA SWEETLABS POR DANOS 
SEJA DE QUE NATUREZA FOREM DECORRENTES DESTE CONTRATO SERÁ LIMITADA A 50 
DÓLARES. O ANTERIORMENTE EXPOSTO NÃO SE APLICARÁ A DANOS CAUSADOS POR 
LESÕES CORPORAIS QUE, DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL, NÃO PODEM SER DESTA 
FORMA LIMITADOS. AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE EXPOSTAS APLICAR-SE-ÃO MESMO QUE 
A SWEETLABS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS 
DANOS. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE A LIMITAÇÃO E A EXCLUSÃO ANTERIORMENTE 
REFERIDAS PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO UTILIZADOR. 

12.            VIGÊNCIA E RESCISÃO. Este Contrato permanecerá em vigor até ser rescindido, tal como 
estipulado nesta secção. Pode rescindir este Contrato em qualquer momento desde que cesse 
completamente de usar os Serviços. Os seus direitos ao abrigo deste Contrato cessarão 
automaticamente sem que o Utilizador receba aviso caso este infrinja qualquer disposição deste 
Contrato. A SweetLabs pode rescindir imediatamente este Contrato em qualquer momento se determinar 
que os Serviços ou a utilização dos mesmos pode resultar em infração ou violação de direitos de 
terceiros ou reclamações dos mesmos. Qualquer rescisão deste Contrato cessará também os direitos e 
licenças concedidos ao Utilizador ao abrigo deste documento. Na sequência da rescisão deste Contrato, 
seja por que motivo for, o Utilizador deixará de utilizar por completo os Serviços e destruirá ou removerá 
todas as cópias de qualquer software que lhe tenha sido fornecido ao abrigo dos Serviços, desde que 
qualquer utilização posterior dos Serviços de Terceiros, incluindo aplicações ou outro software fornecido 
ao abrigo de tais Serviços de Terceiros, continue a ser regida pelas Condições de Terceiros que o 
Utilizador tenha aceite junto do respetivo Fornecedor Terceiro desse Serviço de Terceiros. 

Na sequência da rescisão, todos os direitos legais, obrigações e responsabilidades de que o Utilizador e 
a SweetLabs tenham beneficiado, tenham sido sujeitos a (ou que tenham acumulado ao longo do tempo 
durante o qual as Condições estiveram em vigor) ou que devam expressamente continuar em vigor 
indefinidamente não serão afetados por tal rescisão e as disposições dos parágrafos 10, 11 e 15 
continuarão a aplicar-se indefinidamente no limite máximo permitido pela lei aplicável. 

13.             NOTIFICAÇÕES DA DMCA. A SweetLabs tem como política responder a notificações de 
alegadas infrações de direitos de autor que cumpram as leis internacionais de propriedade intelectual 



aplicáveis (incluindo, nos Estados Unidos, o Digital Millennium Copyright Act) e encerrar as contas dos 
infratores reincidentes. As notificações respeitantes a qualquer alegada infração desse tipo devem ser 
enviadas por e-mail para o endereço copyrightagent@sweetlabs.com. 

14.                UTILIZAÇÃO PELO GOVERNO. Se o Utilizador trabalha numa agência, departamento ou 
outra entidade do Governo dos Estados Unidos (“Governo”), a utilização, duplicação, reprodução, 
lançamento, alteração, divulgação ou transferência do Software está restringida em conformidade com 
as Federal Acquisition Regulations (Regulamentações Federais de Aquisição) conforme se apliquem aos 
órgãos civis e com o Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (Suplemento do Regulamento 
de Aquisição Federal para a Defesa) conforme se aplique aos órgãos militares. O Software é um “item 
comercial”, “software informático comercial” e “documentação do software informático comercial”. Em 
conformidade com tais disposições, qualquer utilização do Software pelo Governo será exclusivamente 
regida pelas condições deste Contrato. 

15.                 DIVERSOS. A SweetLabs pode efetuar alterações a este Contrato ou incluir condições 
revistas ou adicionais neste Contrato de tempos a tempos. Quando estas alterações são efetuadas, a 
SweetLabs disponibiliza uma versão atualizada deste Contrato em http://r.sweetlabs.com/win-terms. O 
Utilizador compreende e aceita que, se continuar a utilizar o Software após a data na qual o Contrato for 
revisto ou alterado, a SweetLabs considerará a Sua utilização como a aceitação do Contrato atualizado. 
Este Contrato, incluindo a Política de Privacidade da SweetLabs mencionada neste documento, 
representa o contrato completo relativo a esta licença entre o Utilizador e a SweetLabs e substitui 
quaisquer contratos e declarações prévios entre o Utilizador e a SweetLabs no que respeita aos Serviços. 
No caso de qualquer disposição deste Contrato ser considerada inexequível seja por que motivo for, tal 
disposição será reformulada apenas na medida do necessário para torná-la exequível. No caso de a 
SweetLabs não responder a uma infração deste Contrato por parte do Utilizador ou de outros, tal não 
constituirá uma renúncia e não limitará os direitos da SweetLabs no que respeita a tal infração ou 
quaisquer infrações subsequentes. A SweetLabs reserva-se expressamente o direito de ceder este 
Contrato e de delegar quaisquer das obrigações nele estipuladas. Este Contrato será regido e 
interpretado de acordo com as leis da Califórnia, independentemente das suas disposições relativas a 
conflitos de leis. O Utilizador e a SweetLabs concordam em submeter-se à competência única e 
exclusiva dos tribunais estaduais e federais de San Diego, Califórnia. 

16.                 CONTACTOS. Exceto no que respeita a Serviços de Terceiros, os Serviços descritos 
nestas Condições são oferecidos pela SweetLabs, Inc., situada em 510 Market St, Ste 301, San Diego, 
CA 92101. Pode contactar-nos enviando-nos correspondência para o endereço postal atrás referido ou 
por e-mail através do endereço help@sweetlabs.com. 

Data da Versão deste Contrato de Licença do Utilizador Final: 26 de fevereiro de 2015 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS 

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) acolhe o Utilizador nos seus Web sites, software, produtos e 
serviços. Compreendemos que se preocupa com a sua privacidade e levamos a sua privacidade a sério. 
Para o informar sobre as formas como os seus dados podem ser recolhidos e utilizados, adotámos esta 
política de privacidade (a “Política de Privacidade da SweetLabs”), que descreve que tipos de informação 
recolhemos, como podemos utilizar essa informação, com quem podemos partilhar essa informação, as 
escolhas que pode fazer e como pode contactar-nos no que respeita às nossas práticas de privacidade. 

1.     O QUE ABRANGE A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS 

http://r.sweetlabs.com/win-terms


A Política de Privacidade da SweetLabs abrange o processamento dos dados que recolhemos quando o 
Utilizador acede aos nossos Web sites, software, produtos e serviços (os nossos “Serviços”) detidos e 
operados pela SweetLabs, que publicam, incluem ou estabelecem ligação para a Política de Privacidade 
da SweetLabs. 

Ao usar, transferir, instalar ou visitar os nossos Serviços, o Utilizador reconhece que aceita as práticas e 
as políticas descritas na Política de Privacidade da SweetLabs. 

Tenha em conta que esta política não se aplica às práticas (e que nós não somos responsáveis pelas 
mesmas) de empresas que não detemos ou controlamos ou a pessoas que não empregamos nem 
gerimos. Quando utiliza sites ou produtos de software de terceiros, incluindo aplicações que possam ser 
fornecidas por terceiros, ou Serviços que acedem ou utilizam sites ou serviços de terceiros, o Utilizador 
deve ler as políticas de privacidade relevantes desses terceiros para obter informações sobre as 
respetivas práticas de privacidade. 

2.     RESUMO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS 

A SweetLabs mantém ou oferece diversos sites, produtos e serviços. Para melhor explicar que 
informações recolhemos e de que forma utilizamos as informações que recolhemos, dividimos a Política 
de Privacidade da SweetLabs nas seguintes secções: 

                Secção 3:  O QUE RECOLHEMOS E PORQUÊ.  Esta secção explica que tipo de informações 
recolhemos de: a) utilizadores que instalam o nosso software; b) programadores e editores; e c) 
visitantes dos nossos sites 

                Secção 4:  DE QUE FORMA PARTILHAMOS OU UTILIZAMOS OS DADOS QUE 
RECOLHEMOS.  Esta secção explica de que forma utilizamos as suas informações, e por que motivo, e 
também se e como partilhamos as suas informações. 

                Secções 5-10:  Estas secções debatem vários temas, incluindo de que forma protegemos 
quaisquer informações que recolhemos, os seus direitos e escolhas, o nosso cumprimento da Children’s 
Online Privacy Protection Act (Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças), o nosso 
armazenamento e utilização de informações de utilizadores localizados fora dos Estados Unidos, como 
podemos alertá-lo para quaisquer alterações à Política de Privacidade da SweetLabs e de que forma 
pode contactar-nos. 

3.     O QUE RECOLHEMOS E PORQUÊ 

Cookies. Quando visita os nossos sites, enviamos-lhe um cookie, que consiste num pequeno ficheiro 
armazenado no seu computador que nos permite identificá-lo individualmente. Quando exigido pela lei 
aplicável, pedimos o seu consentimento para utilizar cookies. Pode optar por eliminar ou não aceitar os 
nossos cookies, conforme descrito em “Os seus Direitos e Escolhas”, apresentado em seguida. Se 
eliminar ou optar por não aceitar os nossos cookies, poderá não estar apto a utilizar todas as 
caraterísticas dos nossos produtos e serviços. 

Registos. Quando instala o nosso software, ou quando visita os nossos sites, poderemos capturar e 
armazenar os dados que o seu computador ou browser nos envia. Estes dados podem incluir o tipo do 
seu sistema operativo (SO), o tipo de browser, idioma, endereço de Protocolo Internet (IP), a data e hora 
do seu pedido e a ID do cookie (quando visita os nossos sites) ou a ID gerada aleatoriamente (quando 
instala o nosso software) que ajuda a identificar o seu computador. Poderemos também determinar as 
suas informações geográficas através do seu endereço IP para melhor compreender a interação da sua 



localização com a sua utilização do nosso software e sites. No entanto, não armazenamos nem 
associamos o seu endereço IP a quaisquer dados que recolhemos sobre si e apenas recolhemos e 
armazenamos informações geográficas que obtivemos de forma agregada.         

Informações sobre a Utilização. Em geral, os nossos Serviços recolhem automaticamente informações 
sobre a utilização do software, aplicações e serviços que utiliza ou que transferiu ou instalou a partir da 
nossa empresa, como a frequência com que um Serviço ou aplicação foi clicado ou aberto e o tempo em 
que um Serviço ou aplicação permanece aberto. Também recolhemos informações sobre a instalação, o 
que pode incluir informações sobre se determinados Serviços ou aplicações foram instalados ou 
desinstalados, e há quanto tempo um Serviço foi instalado ou utilizado no seu sistema.  

No que respeita aos visitantes dos nossos sites, recolhemos informações como o número e a frequência 
de visitantes, que páginas foram visitadas, o tempo médio despendido nas páginas e outras informações 
que nos ajudam a determinar que caraterísticas dos nossos sites são mais importantes para si e como 
podemos trabalhar eficazmente. 

Só usamos as informações sobre a utilização que recolhemos de forma agregada, ou seja, como medida 
estatística que nos permite melhorar os nossos Serviços. Não usamos essas informações sobre a 
utilização para identificar o Utilizador nem associamos quaisquer informações sobre a utilização que 
recolhemos a qualquer informação que possa identificá-lo pessoalmente, como um nome ou endereço.         

Ferramentas Analíticas de Terceiros. Os nossos Serviços poderão utilizar ferramentas analíticas de 
terceiros que usam cookies, web beacons ou outras tecnologias semelhantes de recolha de informação 
para obter informações de registo da Internet normalizadas e informações sobre a utilização. As 
informações geradas são utilizadas para compilar relatórios estatísticos sobre a atividade do utilizador. 
Nunca iremos (nem autorizaremos qualquer terceiro a fazê-lo) utilizar os relatórios estatísticos para 
acompanhar ou recolher dados pessoais dos visitantes ou utilizadores dos nossos Serviços. Não 
associaremos nenhuma informação recolhida dos relatórios estatísticos a nenhuma informação pessoal 
seja de que fonte provenha. 

Contas de Utilizadores. Caso tenha criado uma conta de utilizador para os Serviços da plataforma, 
aplicações e sites da SweetLabs (que não contas de utilizador de sites e serviços terceiros acessíveis 
através dos nossos Serviços), recolhemos e mantemos todas as informações que nos forneça 
relacionadas com a sua criação de uma conta de utilizador, incluindo informações pessoais como o seu 
nome, endereço de e-mail, data de nascimento e fotografia (caso tenha optado por carregar uma 
fotografia no seu perfil de conta de utilizador). As informações pessoais que forneça relacionadas com a 
sua conta são utilizadas para nos ajudar a gerir a sua conta e fornecer serviços e funcionalidades 
associados à sua conta. Nunca associamos qualquer informação pessoal que forneça relacionada com a 
sua conta a qualquer outra informação que possamos recolher através dos Serviços. 

Aplicações e sites de terceiros. Caso tenha instalado software ou uma aplicação fornecida por 
terceiros, ou software ou uma aplicação que aceda a sites ou serviços de terceiros, esse terceiro pode 
também recolher informações sobre a sua utilização de tal software ou aplicação ou sobre o seu acesso 
ou utilização dos sites ou serviços de terceiros acedidos por tal software ou aplicação. Qualquer 
informação recolhida por fornecedores terceiros é regida pelas políticas de privacidade de tais 
fornecedores terceiros. Estes sites, software ou aplicações de terceiros podem também enviar os seus 
próprios cookies ou outros ficheiros para o seu computador ou podem recolher dados ou solicitar-lhe 
informações pessoais. Não exercemos controlo sobre quaisquer sites, software ou serviços de terceiros.  



Contas de Programadores de Software. No caso de ser um programador ou editor de software que 
utiliza os nossos Serviços para publicar ou distribuir o seu software ou aplicação, recolhemos e 
mantemos todas as informações que nos forneça relacionadas com o seu software ou aplicação para 
nos ajudar a gerir a sua conta e a comunicar consigo. 

Comunicações; Outras Informações que Forneça. Sempre que nos enviar uma comunicação, quer 
seja através de uma publicação nas nossas páginas de suporte, através de perguntas enviadas por e-
mail ou através de publicações ou comunicações em sites ou redes de meios sociais como o Facebook 
ou o Twitter, poderemos guardar essas comunicações para podermos responder aos seus pedidos ou 
perguntas e ajudar a melhorar os serviços que lhe oferecemos. As publicações nas nossas páginas de 
Suporte poderão mostrar o seu nome de utilizador, tal como indicado no seu perfil. As informações 
pessoais que fornecer são utilizadas para melhorar os conteúdos dos nossos sites, personalizar e 
melhorar os nossos serviços e enviar-lhe comunicações sobre os nossos serviços, entre outros aspetos. 
Poderemos utilizar informações pessoais que nos forneça para lhe enviar comunicações sobre 
caraterísticas especiais e novas funcionalidades. Obteremos o seu consentimento sempre que exigido 
pela lei aplicável. Pode optar por não receber comunicações promocionais a qualquer momento 
seguindo as instruções de cancelamento da subscrição descritas no e-mail. 

4.      DE QUE FORMA PARTILHAMOS OU UTILIZAMOS OS DADOS QUE RECOLHEMOS 

a.     Para Utilizadores sem Conta de Utilizador. 

Só utilizamos as informações que recolhemos dos utilizadores sem conta de forma agregada, ou seja, 
como medida estatística, e não de uma forma que o identifique, para nos permitir melhorar os nossos 
Serviços. Não vendemos nem comercializamos por outro meio estas informações a terceiros. 

b.     Para Utilizadores com Conta de Utilizador. 

Caso tenha criado uma conta de utilizador e publicado informações ou uma análise nos nossos Serviços, 
as informações que tenha optado por carregar no perfil da sua conta de utilizador (no caso de ter 
carregado alguma no perfil da sua conta de utilizador) serão apresentadas em conjunto com a sua 
publicação ou análise sobre os nossos Serviços. Caso tenha criado uma conta de utilizador e partilhado 
uma aplicação com outro utilizador, as informações que tenha optado por carregar no perfil da sua conta 
de utilizador (no caso de ter carregado alguma no perfil da sua conta de utilizador) serão partilhadas com 
os utilizadores com os quais optou por partilhar uma aplicação. Além disso, poderemos utilizar o 
endereço de e-mail que forneceu para lhe enviar comunicações sobre produtos, serviços e promoções. 
Poderemos utilizar a sua data de nascimento para verificar a sua elegibilidade para usar os nossos 
serviços em conformidade com as nossas Condições de Serviço. 

c.    Para Programadores e Editores.   

Poderemos partilhar as suas informações pessoais com fornecedores de serviços terceiros a fim de 
permitir a sua participação em conjunto com os nossos Serviços. Os nossos fornecedores de serviços 
não têm qualquer direito de utilizar informações pessoais que partilhamos com os mesmos para além do 
que é necessário para nos ajudar a prestar serviços em nosso nome. Exigimos por contrato a estes 
fornecedores de serviços que salvaguardem apropriadamente a privacidade e a segurança das 
informações pessoais que processam em nosso nome. 

d.    Relativamente a Todas as Informações que Recolhemos. 

Poderemos também utilizar ou partilhar as suas informações das seguintes formas: 



Proteção dos nossos Serviços e Outros. Poderemos partilhar as suas informações pessoais se 
acreditarmos em boa-fé que estas são necessárias para: 1) cumprir as leis, regulamentações, intimações 
ou decisões judiciais; 2) detetar, prevenir ou resolver de outra forma questões ligadas a fraude, 
segurança ou problemas técnicos; 3) fazer aplicar as disposições da Política de Privacidade da 
SweetLabs, as Condições de Serviço da SweetLabs e/ou quaisquer outros acordos entre o Utilizador e a 
SweetLabs, incluindo investigação de potenciais infrações aos mesmos; ou 4) proteger contra danos os 
direitos, as propriedades ou a segurança da SweetLabs, os seus Serviços e os seus visitantes, 
utilizadores e/ou o público. 

Transferências entre Empresas. Se a SweetLabs ou substancialmente todos os seus ativos forem 
adquiridos, ou na improvável circunstância de a SweetLabs cessar a sua atividade ou entrar em falência, 
as informações sobre o utilizador constituiriam um dos ativos a transferir para um adquirente terceiro ou 
a adquirir pelo mesmo. De igual modo, poderemos transferir ou ceder todas as informações que 
recolhemos enquanto parte de uma fusão, aquisição, venda ou outra alteração de controlo. O Utilizador 
reconhece que tais transferências podem ocorrer e que envidaremos esforços razoáveis para instruir 
qualquer adquirente no sentido de continuar a utilizar as suas informações pessoais tal como estipulado 
nesta política. 

Informações sobre a Utilização. Poderemos partilhar informações sobre a utilização que recolhemos 
em conjunto com parceiros e outros terceiros para nos ajudar a assegurar o correto funcionamento dos 
Serviços, melhorar o desempenho geral dos nossos Serviços ou permitir-nos fornecer recomendações 
de outros produtos e serviços. Por exemplo, utilizar dados para determinar a probabilidade de um 
consumidor vir a gostar de uma aplicação ou produto específico. Não autorizamos estes parceiros e 
outros terceiros a usar ou divulgar as informações exceto na medida do necessário para realizar certos 
serviços em nosso nome ou cumprir os requisitos legais. Exigimos-lhes por contrato que salvaguardem 
apropriadamente a privacidade e a segurança das informações que processam no âmbito da assistência 
que nos prestam. 

Com o seu Consentimento. Exceto conforme disposto atrás, só partilharemos os seus dados pessoais 
com terceiros com o seu consentimento prévio. Se as nossas práticas empresariais se alterarem de 
forma a que tenhamos de partilhar os seus dados pessoais para fins que não sejam compatíveis com os 
fins para os quais recolhemos a informação, solicitaremos o seu consentimento adicional. 

5.     SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Esforçamo-nos por tomar medidas de segurança razoáveis e apropriadas para nos protegermos contra o 
acesso não autorizado aos sistemas onde armazenamos os seus dados pessoais. Tal inclui medidas 
técnicas e organizacionais como análises internas das nossas práticas de recolha, armazenamento e 
processamento de dados e medidas de segurança, bem como medidas de segurança físicas e 
eletrónicas que cumprem os requisitos de segurança aplicáveis. Além disso, autorizamos o acesso a 
informações pessoais apenas aos funcionários nossos que delas necessitem para cumprir as 
responsabilidades inerentes às suas funções. No entanto, apesar das medidas que tomamos não 
podemos garantir a segurança de qualquer informação que nos seja fornecida. 

6.    OS SEUS DIREITOS E ESCOLHAS 

Através do processo fornecido no nosso site, permitimos-lhe que aceda a certas informações sobre si 
para fins de visualização e, em determinadas situações, atualização dessas informações. Os tipos de 
informação a que pode aceder e atualizar podem ser alterados à medida que o nosso site é alterado. 



Pode também contactar-nos tal como indicado na secção “Contactos”, adiante, para solicitar acesso aos 
seus dados pessoais ou atualizá-los. 

Pode solicitar a eliminação da sua conta enviando um e-mail para help@sweetlabs.com e respondendo 
afirmativamente a quaisquer e-mails de confirmação que possamos enviar. Tenha em conta que 
algumas informações podem permanecer nos nossos registos após a eliminação da sua conta. 

Se é utilizador dos nossos sites, tem também a opção de parar de aceitar novos cookies, ser notificado 
quando recebe um novo cookie e desativar cookies existentes recorrendo às definições de privacidade 
do seu browser. A totalidade dos browsers principais permite-lhe bloquear ou eliminar cookies do nosso 
sistema. Consulte a secção de ajuda do seu browser para obter mais informações. 

Se tivermos pedido o seu consentimento para utilizar ou partilhar os seus dados pessoais, tem o direito 
de remover esse consentimento; no entanto, deixará de poder beneficiar de determinados produtos e 
serviços. Além disso, poderá optar por deixar de receber comunicações de marketing da nossa parte, 
clicando, por exemplo, na ligação incluída para o efeito nessas comunicações de e-mail. 

7.     CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT 

Em conformidade com a COPPA - Children's Online Privacy Protection Act (Lei de Proteção da 
Privacidade Online das Crianças), não recolhemos, tanto quanto seja do nosso conhecimento, 
informações sobre crianças com menos de 13 anos de idade. Incentivamos os pais e outros educadores 
a familiarizarem-se com os Web sites que os seus filhos visitam. A Comissão Federal do Comércio dos 
EUA (“FTC” - Federal Trade Commission) regula os meios pelos quais os operadores dos Web sites 
recolhem e utilizam os dados pessoais de crianças com menos de 13 anos, ao abrigo da COPPA. Para 
mais informações sobre a COPPA e a privacidade online das crianças em geral, visite o Web site da FTC 
em www.ftc.gov/privacy. Para sugestões de segurança sobre privacidade visite www.OnGuardOnline.gov. 

8.     TRANSFERÊNCIAS 

Os nossos Serviços estão alojados em servidores situados nos Estados Unidos. Se estiver fora dos 
Estados Unidos, as suas informações serão transferidas para os nossos servidores nos Estados Unidos. 
Os Estados Unidos poderão não ter as mesmas leis de privacidade e proteção de dados que o país em 
que se encontra localizado quando estiver a utilizar os nossos produtos e serviços Quando transferimos 
as suas informações para os Estados Unidos, protegemos essas informações tal como descrito na 
Política de Privacidade da SweetLabs. Se estiver localizado no Espaço Económico Europeu, ou noutras 
regiões do mundo com leis que regem as transferências internacionais de dados, cumprimos os 
requisitos legais aplicáveis, como o de assegurar uma proteção adequada às transferências de dados. 
Ao visitar ou utilizar os nossos Serviços, estará a autorizar a transferência, armazenamento e utilização 
dos seus dados nos Estados Unidos. 

9.     ALTERAÇÕES À POLÍTICA 

Poderemos efetuar alterações a esta política de tempos a tempos. Se efetuarmos alterações importantes 
na forma como utilizamos os dados pessoais, o Utilizador será notificado através da publicação de um 
aviso no nosso site ou do envio de um e-mail para o mesmo indicando a data das últimas alterações à 
nossa política. Os Utilizadores ficam vinculados por quaisquer alterações à Política de Privacidade da 
SweetLabs quando utilizam o nosso site ou serviços após tais alterações terem sido publicadas pela 
primeira vez ou, no caso de alterações importantes, 30 dias após a publicação dessas alterações. 

10.     CONTACTOS 



A SweetLabs, Inc. é a entidade responsável pelo processamento dos seus dados pessoais em 
conformidade com a Política de Privacidade da SweetLabs. A SweetLabs, Inc não é responsável pelas 
práticas de qualquer terceiro cujos serviços e produtos o Utilizador possa usar. Caso tenha comentários, 
dúvidas ou preocupações sobre a Política de Privacidade da SweetLabs, contacte-nos através do 
endereço Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ou envie-nos um 
e-mail para o endereço privacy@sweetlabs.com. 

Data de Entrada em Vigor da Política de Privacidade da SweetLabs: 26 de fevereiro de 2015 

 


