
TERMOS&CONDIÇÕES

O presente conteúdo regula o acesso e utilização do Portal Martim Moniz,  as suas 
funcionalidades, serviços e recursos por parte dos utilizadores, candidatos, parceiros e empresas. 
A utilização do site denominado Portal Martim Moniz (ou PTMM)  configura a aceitação destas 
condições por parte dos utilizadores.

1 – Portalmartimmoniz.pt é um site de informação e dos próprios serviços que permite aos 
utilizadores o acesso à livre informação, assim como conhecer os seus produtos e serviços, sejam 
eles de tradução, interpretação ou de formação. 

1.1 – Através do Portalmartimmoniz.pt poderão ser enviados emails de ofertas e promoções dos 
nossos serviços que ajudam a manter gratuito o conteúdo deste site.

2 – O conteúdo do site do Portalmartimmoniz.pt inclui textos, imagens, ícones, design gráfico, 
ferramentas e software, é da propriedade intelectual da empresa e não poderá ser copiado, 
alterado ou distribuído sem autorização do Portalmartimmoniz.pt. O site poderá, também, incluir 
também conteúdos de terceiros, como textos e imagens, licenciados pelos seus autores e que não 
podem ser copiados, alterados ou destruídos sem a autorização dos mesmos. O 
Portalmartimmoniz.pt não pode ser considerado responsável pelo uso indevido dos conteúdos 
supracitados.

2.1 - As informações contidas no site não dispensam análise independente cuidada, e o 
Portalmartimmoniz.pt não garante a sua precisão, recusando a responsabilidade pelo uso que 
venha a ser feito desta.
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2.2 - O Portalmartimmoniz.pt pode conter hiperligações a sites operados por empresas alheias ao 
Portalmartimmoniz.pt, nomeadamente, para fins publicitários, ou de conteúdo que considere 
pertinente. O Portalmartimmoniz.pt não controla nem se responsabiliza pela utilização e 
conteúdos desses sites.

3 – O Portalmartimmoniz.pt poderá sempre que o entender e em qualquer momento, alterar a 
apresentação e configuração do site, bem como as suas condições de utilização. A utilização do 
site após quaisquer alterações, implica a aceitação das modificações.

4 – Os utilizadores obrigam-se a não atacar ou utilizar o site de forma indevida, nomeadamente:

4.1. Aceder a uma conta não autorizada;

4.2. Testar a vulnerabilidade do sistema e quebrar a sua segurança;

4.3. Instalar vírus;

4.4 Envio de emails ou realização de atividades não solicitadas que incluam promoções ou 
publicidade;

4.5 Desencadear ataques como “denial of service”;

4.6. Prestar informação incompleta, falsa ou desatualizada;

4.7. Introduzir informação ou material difamatório, injurioso, obsceno ou xenófobo.

5 – Os dados pessoais fornecidos pelos utilizadores podem ser transferidos a terceiros 
prestadores de serviços para serem armazenados ou processados em nosso nome, incluindo 
terceiros localizados fora do Espaço Económico Europeu, em países em que pode haver um nível 
inferior de proteção de dados.

6 – Qualquer alteração a estes Termos e Condições e Política de Privacidade deverá ser 
informada aos utilizadores através do site; a continuação da utilização do site após esta 
informação significa a inteira aceitação e concordância com as alterações introduzidas e os nos 
Termos e Condições e Política de Privacidade.

7 – As informações e serviços disponíveis no site são fornecidos com o único propósito de ser 
uma ferramenta de aproximação entre a comunidade portuguesa e a chinesa e a divulgação dos 
nossos serviços, não se responsabilizando o Portalmartimmoniz.pt pela total exatidão da 
informação e conteúdos prestados, nem pelas perdas e danos que os utilizadores possam vir a 
sofrer em virtude da sua utilização.
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7.1 – Os utilizadores podem usar, imprimir e fazer download de informações do site somente para 
esses fins e para nenhuma outra finalidade pessoal ou comercial. Não é permitido copiar, exibir, 
transmitir ou distribuir qualquer material do site.

7.2 – Todos os Direitos de autor, direitos de base de dados e direitos de propriedade intelectual 
sobre o site e os materiais disponíveis no site pertencem a Portalmartimmoniz.pt, ou aos terceiros 
seus fornecedores. A utilização do site não confere ao utilizador qualquer direito de propriedade 
sobre esses materiais.

8 – O Portalmartimmoniz.pt reserva-se o direito de interromper ou suspender o acesso ao site, 
pelos períodos que entenda necessário, por quaisquer razões técnicas ou outras. O 
Portalmartimmoniz.pt não pode ser responsabilizado por qualquer suspensão, interrupção ou 
atraso de serviço que ocorra.

9 – Os utilizadores do Portalmartimmoniz.pt declaram e garantem que conhecem as 
características, constrangimentos, riscos e limitações do uso da internet, incluindo o nível de 
fiabilidade da transmissão de dados e a disponibilidade do acesso. Os utilizadores ao aceitarem 
os presentes Termos e Condições, declaram que têm conhecimento que qualquer site/portal está 
sujeito a intromissões não autorizadas e que pode consequentemente ficar fora de serviço e que 
as informações que circulam na internet não estão protegidas contra eventuais desvios. O 
Portalmartimmoniz.pt não poderá ser responsabilizado por danos acidentais sofridos pelos 
utilizadores e provocados ou não por terceiros no âmbito da utilização dos serviços fornecidos 
neste site ou outros a que tenham acesso a partir deste.

10- Embora o Portalmartimmoniz.pt procure assegurar a veracidade e fiabilidade dos dados do 
site, os dados fornecidos pelos utilizadores do Portalmartimmoniz.pt são da exclusiva 
responsabilidade de quem os fornece, rejeitando o Portalmartimmoniz.pt qualquer 
responsabilidade sobre consequências ou prejuízos causados a terceiros, derivados pela não 
correspondência entre os dados fornecidos pelo utilizador ao site, e os dados que correspondam à 
realidade dos registos comerciais ou civis, oficiais, nem do facto de os dados poderem não 
corresponder inteiramente à verdade.

11 – Não obstante o compromisso de confidencialidade referente à utilização de dados pessoais, 
o Portalmartimmoniz.pt adverte que existem riscos relacionados com a internet e base de dados, 
sendo possível que dados constantes do site sejam captados ou transferidos indevidamente por 
terceiros. Ao acederem ao site, os utilizadores deverão aceitar correr os riscos inerentes à sua 
atividade.

12 – Os utilizadores sabem que o Portalmartimmoniz.pt pode conter conteúdos publicitários e 
cookies e que a continuação da utilização do site implica a aceitação da utilização, visualização e 
audição desses conteúdos e cookies.
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13 – Os direitos de base de dados e todos os outros direitos de autor e direitos de propriedade 
intelectual aplicáveis à base de dados de candidatos pertencem ao portalmartimmoniz.pt

14 – Ao aceitar os termos, reconhece que não está a adquirir quaisquer direitos sobre a base de 
dados ou o seu conteúdo e que a sua retenção, utilização e conteúdo é regido por estes termos e 
condições.

15 – Estes termos e condições devem ser interpretados de acordo com a lei Portuguesa e todas 
as disputas serão decididas por tribunais portugueses.
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