
TERMOS & CONDIÇÕES  
 
 

Ao aceder a este site, ou a qualquer conteúdo do mesmo, o utilizador toma 

conhecimento e estabelece um acordo com a Secretaria Regional da Juventude, 

Qualificação Profissional e Emprego (doravante designada por SRJQPE), aceitando 

expressamente os seguintes termos e condições: 

 
Disposições Gerais 

O site http://www.marcaacores.pt , doravante designado por portal Marca Açores é gerido, 

operado e mantido pela SRJQPE. A SRJQPE pode, a qualquer momento, e de acordo com a 

sua vontade, alterar, adicionar ou eliminar qualquer um dos Termos e Condições, através da 

atualização de conteúdos desta página. Recomenda-se que visite periodicamente esta página 

para que se possa inteirar de eventuais atualizações efetuadas. A SRJQPE pode, a qualquer 

momento, descontinuar, de acordo com a sua vontade, o portal Marca Açores sem aviso 

prévio. 

 
Direitos de Autor 

Os ficheiros de texto, imagens, gráficos, sons, animação e todas as outras informações, e a 

forma em que são representadas graficamente no portal Marca Açores, assim como a 

disposição e a estrutura do mesmo, estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos 

de Autor e dos Direitos Conexos. É expressamente interdita a cópia, reprodução e difusão, 

mesmo que parcial, de textos, fotos, imagens, ilustrações e outros elementos contidos no site, 

quaisquer que sejam os meios para tal utilizados e os fins a que se destinam, sem autorização 

expressa e escrita da SRJQPE, com a exceção do direito de citação, definido na lei. 

A SRJQPE reserva-se ao direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer 

cópia, reprodução, difusão ou exploração não autorizada, seja ela com intuito comercial ou 

não. 

 
Propriedade Industrial 

Todos os nomes comerciais, nomes de serviço e imagens e representações comerciais 

apresentados no portal Marca Açores estão protegidos pelos direitos de propriedade 

industrial, exceto se indicado em contrário, aplicando-se este dispositivo especialmente aos 

símbolos e logotipos da SRJQPE e aos de projetos desenvolvidos pela mesma. A SRJQPE 

possui o seu nome e/ou os dos seus projetos protegidos como marcas comerciais e os 

conceitos, ideias, conhecimentos ou técnicas desenvolvidas constituem modelos de negócio 

sob proteção. 



O portal Marca Açores e qualquer material existente no mesmo, não concede, nem pode ser 

interpretado como concedendo, permissão de utilização dos direitos de propriedade 

intelectual da SRJQPE a qualquer pessoa, entidade ou organismo, constituindo a sua 

utilização uma usurpação de propriedade protegida. 

 
Garantia 

Todos os conteúdos e funcionalidades constantes do portal Marca Açores são 

disponibilizados no estado em que se encontram, e as informações nele contidas não 

constituem um conselho ou recomendação, nem estabelecem qualquer relação contratual 

de responsabilização, e, até à máxima extensão permitida pela lei aplicável, são fornecidas 

sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Embora as informações sejam tidas 

como corretas, podem incluir erros ou imprecisões. Não existem garantias de que os serviços 

prestados por este portal funcionem ininterruptamente ou que se encontrem livres de erros, 

vírus ou outros elementos prejudiciais. A SRJQPE não garante que os materiais deste site 

sejam adequados e/ou estejam disponíveis para utilização noutros locais. É proibido o acesso 

a materiais a partir de um território em que os conteúdos sejam ilegais. 

 
Renúncia 

A SRJQPE renuncia a qualquer responsabilidade por erros que possam ocorrer devido a erros 

do sistema ou falha (temporária ou permanente) do portal da Marca Açores, das aplicações 

ou de outras ferramentas. Até à máxima extensão possível, ao abrigo da lei aplicável, a 

SRJQPE não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização, ou da 

impossibilidade de utilização, do portal Marca Açores. 

 
Links para Páginas de Terceiros 

A SRJQPE disponibiliza links para páginas de terceiros unicamente para tornar mais cómoda 

a navegação dos seus utilizadores. Estes sites não pertencem, nem são operados ou 

controlados pela SRJQPE e, por esta razão, esta não se responsabiliza pela política de 

privacidade praticada por estes sites externos, assim como não é responsável pela exatidão, 

qualidade, segurança dos conteúdos, produtos ou serviços contidos no portal fornecidos por 

terceiros, incluindo anunciantes e parceiros comerciais. 

Não constituem nenhuma garantia, patrocínio ou recomendação por parte da SRJQPE, no 

que diz respeito aos sites para os quais se proporcionam os links, os conteúdos, os serviços 

ou os produtos neles ou através deles disponíveis, nem mesmo no que diz respeito às 

empresas associadas a esses sites. 

A utilização destes links é da responsabilidade do utilizador. Este não está autorizado a ligar 

o portal Marca Açores ao seu website ou a qualquer website sem a autorização prévia, 

expressa e por escrito, da SRJQPE. 



 

Informações Confidenciais 

A SRJQPE não pretende receber informações confidenciais através do portal Marca Açores. 

Qualquer informação ou material enviado para a SRJQPE, através do portal, será considerada 

como não confidencial, não sendo a SRJQPE obrigada a examinar, avaliar ou adotar essa 

informação ou material. Ao enviar qualquer material ou informação para a SRJQPE, está a 

conceder permissão irrevogável e ilimitada para utilizar, reproduzir, ver, executar, modificar, 

transmitir e distribuir este material ou informação, e a concordar também que a SRJQPE pode 

utilizar qualquer ideia, conceito, conhecimento ou técnica enviada para a SRJQPE, para 

qualquer fim. Por esta razão, a SRJQPE não se responsabiliza pela perda, despesa ou dano, 

incluindo, mas não se limitando, ao pagamento de compensação com respeito a esse material 

ou informação. 

 
Contacto 

Qualquer esclarecimento acerca dos Termos e Condições apresentados podem ser 

solicitados por ofício, para a sede da SRJQPE, ou por email, para 

marcaacores@azores.gov.pt. 

 

Comunicações aos Utilizadores 

A SRJQPE utiliza o email como um canal de comunicação vital e primário com os utilizadores. 

Como utilizador registado, o interveniente concede à SRJQPE permissão para comunicar via 

email (bem como através de outros canais de comunicação, tais como telefone e fax) para 

qualquer propósito que a SRJQPE considere ser relevante, incluindo mensagens do sistema, 

atualizações de produtos, anúncios de serviços e outras mensagens de marketing. 

 
Privilégios dos Utilizadores 

Os privilégios dos utilizadores são garantidos pela SRJQPE exclusiva e especificamente para 

membros registados. A SRJQPE exige que cada utilizador registado mantenha um 

endereço de email válido e password, que serão utilizados para o login na plataforma. A 

SRJQPE tem o direito de recusar o serviço a qualquer membro que se recuse a respeitar os 

termos e condições aqui mencionados, ou abuse dos seus direitos, relacionados com os 

serviços da plataforma Marca Acores. 

 
Uso da Informação 

O utilizador concorda em tratar todas as informações obtidas através dos nossos Serviços, 

incluindo informação sobre marcas, produtos e serviços, e qualquer outra informação 

disponibilizada, como propriedade da SRJQPE. O utilizador concorda que o conteúdo 

reservado aos membros será mantido como confidencial e deve ser protegido como um 



sigilo profissional da empresa. A SRJQPE não endossa ou recomenda, nem garante a 

veracidade de qualquer conteúdo. O utilizador deve limitar o acesso e uso do conteúdo ao 

nível pessoal e interno, e não usar o conteúdo obtido através dos nossos serviços para 

posterior distribuição, publicação, exibição pública. Os utilizadores que violarem estes termos 

específicos, especialmente aqueles utilizadores que procurem o serviço de forma abusiva ou 

excessiva, por meios automatizados ou manuais, estarão sujeitos à rescisão imediata de 

conta membro, bem como a indemnizar a SRJQPE por eventuais danos que se verifiquem. 

 
Limitação de Responsabilidade e Indemnização 

Em nenhum caso a SRJQPE será responsável por quaisquer danos, diretos e indiretos, 

especiais ou consequentes (incluindo danos para a perda de lucros de negócios, perda de 

negócios, perda de uso ou de dados ou interrupção de negócios, lucros cessantes e danos 

emergentes) decorrentes destes Termos. 

A SRJQPE não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos decorrentes do uso dos 

nossos serviços pelo utilizador. 

 
Outros Direitos da SRJQPE 

O utilizador concorda que a SRJQPE terá o direito de usar anúncios e outras informações que 

lhe foram apresentadas para qualquer finalidade, incluindo para a publicação de todo ou parte 

do anúncio na Internet. A SRJQPE não terá nenhuma obrigação de resolver disputas entre 

usuários do serviço, ou verificar a precisão ou a utilização adequada dos anúncios. A SRJQPE 

reserva-se ao direito de modificar ou alterar os termos e condições a qualquer momento. 

 
Cláusula de Validade 

Se alguma parte ou disposição dos presentes Termos e Condições não for executável, ou 

estiver em conflito com a lei aplicável de alguma jurisdição, a validade das restantes partes 

ou disposições não será afetada. 

 
Lei Aplicável 

Os presentes Termos e Condições são regidos e elaborados de acordo com a Legislação 

Portuguesa. 

 
Tribunal Competente 

Todos os litígios relacionados com os presentes Termos e Condições serão da competência 

exclusiva da Comarca dos Açores, Unidade Territorial de Ponta Delgada. 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 

Ao registar-se na plataforma Marca Acores, o utilizador toma conhecimento de que 

qualquer informação fornecida por si será utilizada de acordo com a lei de Proteção de 

Dados: 

 
Política de Privacidade e Segurança de Dados Pessoais 

De forma a ser facultado ao utilizador o acesso a determinados serviços disponibilizados neste 

site, e para poder receber informações e/ou participar em eventuais eventos, é indispensável 

que proceda ao seu registo utilizando o formulário existente no portal Marca Açores. 

 
Dados Pessoais 

O utilizador compromete-se a preencher de forma rigorosa e completa o formulário dos dados 

pessoais, principalmente os campos que são de índole obrigatória e que se encontram 

devidamente assinalados. 

Os dados pessoais fornecidos através do preenchimento do respetivo formulário poderão 

ser utilizados pela SRJQPE, para, através de correio eletrónico ou outros meios de divulgação, 

lhe enviar informação sobre marcas, produtos e serviços disponibilizados no portal Marca 

Açores. 

Os dados pessoais fornecidos através do formulário não poderão ser disponibilizados para o 

público em geral. A proteção dos mesmos será assegurada pela existência de uma palavra- 

passe. O acesso aos dados apenas será possível através do portal Marca Açores, utilizando 

para o efeito o “Nome de Utilizador” (que corresponde ao e-mail do utilizador) e “Palavra- 

Passe”, criados aquando do processo de registo. 

Por razões da própria segurança do utilizador, este não deverá fornecer ou facultar o acesso 

à sua palavra-passe a outras pessoas. Se o fizer, será considerado responsável perante a 

SRJQPE pelos danos advenientes da utilização indevida da palavra-passe, bem como pelas 

custas judiciais, honorários de advogados, honorários de agente de execução, despesas 



várias ou encargos administrativos que a mesma tenha de despender em queixas ou ações 

judiciais relacionadas com a sua indevida utilização. 

A SRJQPE compromete-se a respeitar a legislação em vigor sobre proteção de dados 

pessoais e a não ceder, sob qualquer forma ou condição, esta informação a entidades 

terceiras, com exceção da informação necessária à concretização dos fins a que se destina o 

registo na plataforma. 

É assegurado ao utilizador registado, em todo o momento, o acesso aos seus dados pessoais, 

de forma a que possa alterá-los, retificá-los ou eliminá-los, quer por meio de solicitação escrita 

dirigida por via postal à SRJQPE, para a sua sede, por meio de correio eletrónico dirigido para 

o endereço eletrónico marcaacores@azores.gov.pt, por fax, ou ainda diretamente através do 

site, utilizando para tal o “Nome de Utilizador” e “Palavra-Passe” com que se registou, editando 

o campo “Os meus Dados”. 

 
Informação recolhida pela SRJQPE 

A SRJQPE recolhe informações do utilizador em diversas áreas do site. A SRJQPE reúne a 

atividade do utilizador para fins estatísticos e para a realização de contactos. 

 
Uso da informação recolhida 

As informações recolhidas ajudam a SRJQPE a compreender melhor as necessidades 

dos seus utilizadores, de forma a melhorar os serviços oferecidos. 

Os emails são usados para comunicar com os membros, através da área informativa, alertas 

para email, boletins informativos, emails promocionais, emails de parceiros e para fins de 

administração do site. 

As informações podem ser usadas para contactar os utilizadores para fins de investigação, 

desenvolvimento de produto ou serviço, marketing ou atendimento ao cliente. 

 
Segurança das informações 

As informações e privacidade dos nossos utilizadores são tratadas com a máxima 

consideração e respeito. 

A segurança das suas informações é importante para a SRJQPE. Seguimos os padrões 

geralmente aceites pela indústria para proteger as informações enviadas, durante a 

transmissão e uma vez recebidas. Nenhum método de transmissão através da Internet, ou 

método de armazenamento eletrónico é 100% seguro. Portanto, apedar de nós nos 

esforçarmos para usar meios comercialmente aceitáveis para proteger as suas informações, 

não podemos garantir segurança absoluta. 

 
Reserva 



A SRJQPE reserva-se o direito de, a qualquer momento, e sem dependência de qualquer 

notificação aos utilizadores, proceder a alterações do conteúdo da presente Política de 

Privacidade, sendo da responsabilidade dos utilizadores deste site proceder a revisões 

periódicas do seu conteúdo. 

 
Partilha 

Disponível, apenas para utilizadores registados, a área de partilha, que permite a troca de 

ficheiros. 

Os utilizadores deste serviço são os responsáveis pelos conteúdos que colocam. A SRJQPE 

alerta para possíveis conteúdos protegidos por lei ou por direitos de autor. Em caso de 

incumprimento por parte do utilizador, a SRJQPE reserva-se o direito de colaborar com as 

entidades legais, facultando todos os dados disponíveis referentes ao infrator, bem como a 

remoção do conteúdo ilícito e cancelamento do registo. 

A SRJQPE não garante a integridade ou privacidade dos conteúdos colocados nesta área. 


