Termos e Condições de Utilização
Antes de aceder e utilizar o site da Noesis Portugal, o Utilizador deve ler atentamente os
Termos e Condições. Ao aceder e utilizar este site, o Utilizador declara ter lido,
compreendido e aceitado os Termos e Condições abaixo descritos, sem necessidade de
qualquer ato ou consentimento posterior.
Os Termos e Condições podem ser alterados em qualquer momento por decisão da
Noesis Portugal, Consultadora em Sistemas Informáticos, S.A. considerando-se que as
alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação no site.
A data da última atualização destes Termos e Condições é 22 de agosto de 2017.

Direitos de Autor e de Propriedade Industrial
Todos os dados, logótipos, marcas registadas e, em geral, todo o conteúdo deste site,
são propriedade ou do uso exclusivo da Noesis Portugal e estão protegidas pela
legislação nacional e internacional de proteção da Propriedade Intelectual e Direitos de
Autor.
Todas as marcas usadas no presente site são propriedade dos respetivos titulares.
O Utilizador está autorizado a visualizar, copiar, imprimir e a partilhar o conteúdo do
site da Noesis Portugal para fins informativos, mas não para fins comerciais, sendo que
a cópia do conteúdo deve ser acompanhada pela declaração de direitos de autor
referindo que a titularidade dos mesmos é da Noesis. Não são autorizadas
modificações ao site da Noesis.
O Utilizador compromete-se a aceder e utilizar este site de acordo com as leis
aplicáveis.

Atuação dos utilizadores
Está expressamente proibida a utilização do site para fins ilegais, imorais ou quaisquer
outros fins que possam ser considerados não dignos da imagem da Noesis Portugal. É

também proibido ao utilizador criar ou introduzir neste site quaisquer tipos de vírus,
worms, cavalos de Tróia, scripts ou qualquer outro código ou programa que contenham
propriedades destrutivas ou prejudiciais do site.

Política de Privacidade
A Noesis Portugal está empenhada em respeitar a privacidade dos seus utilizadores.
A navegação no site da Noesis Portugal pressupõe a aceitação da sua Política de
Privacidade, disponível em http://www.noesis.pt/privacidade.pdf.
A Noesis Portugal reserva-se ao direito de alterar a política de privacidade a qualquer
momento. Recomendamos, por isso, que a política de privacidade seja consultada com
regularidade.

Informação disponibilizada no site
A informação prestada através do presente site é fornecida de forma gratuita e
meramente para fins informativos, não criando nenhuma relação comercial entre o
utilizador do site e a Noesis.
Toda a informação disponibilizada no site é prestada AS IS (tal como apresentada), sem
qualquer garantia de exatidão.

Hyperlinks – Hiperligações a sites de terceiros
Para facilitar a sua acessibilidade, a Noesis Portugal pode incluir links para outros sites
na internet. Quando utilizar os links para esses sites, o Utilizador deverá rever e aceitar
as regras desses sites antes de os utilizar. Não nos é possível garantir a qualidade dos
mesmos, nem assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo ou demais
funcionalidades desses sites. A Noesis Portugal não é responsável quer pelo conteúdo,
quer pela temática de qualquer outro portal.

Blogs e redes sociais
Este site poderá alojar diversos blogs e serviços classificados como redes sociais que
permitam a partilha de conteúdo com outros utilizadores (estão abrangidas todas as
redes sociais). Qualquer contributo dos nossos utilizadores contendo informações
pessoais ou de qualquer outra natureza, publicado via redes sociais poderá ser lido,
recolhido ou usado por outros utilizadores dessas mesmas redes sociais, uma vez que
apenas dispomos de reduzido ou nenhum controlo sobre os mesmos. Desta forma não
somos responsáveis pela utilização ou uso inapropriado dos conteúdos que os nossos
utilizadores tenham contribuído via redes sociais.

Lei Aplicável e Tribunal Competente
Estes Termos e Condições são regidos e interpretados de acordo com a lei portuguesa.
É competente o Tribunal de Lisboa com exclusão de qualquer outro para dirimir
quaisquer conflitos que resultem da interpretação e aplicação dos presentes Termos e
Condições para a utilização do website Noesis.

