
                                                                   

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Termos de utilização da página Web 

Ao aceder à nossa página Web, assume conhecer e aceitar os termos e condições da 

sua utilização abaixo identificados, e concorda, desde já, que os eventuais litígios que 

resultem da sua utilização sejam julgados de acordo com a Lei Portuguesa. 

Procuramos disponibilizar informação que esteja sempre correta e diligenciamos no 

sentido de corrigir todos os erros ou falhas que forem detetados. 

A interação e/ou utilização dos conteúdos desta página não depende da criação de 

uma qualquer conta de Utilizador. 

A informação disponível não é necessariamente exaustiva e não dispensa a consulta de 

informação oficial completa e rigorosa junto dos serviços de incubação os quais 

poderão aplicar outros termos e condições e políticas de privacidade. 

 

Links 

A nossa página Web pode conter links para páginas de terceiros. Esses links são 

fornecidos apenas para fins informativos e mais fácil acesso pelo Utilizador. A 

existência dos referidos links não significa que tenhamos controlo do conteúdo dessas 

páginas. Não somos responsáveis pelo conteúdo de qualquer dessas páginas. Não 

verificamos, ainda, se o referido conteúdo se encontra livre de quaisquer vírus ou 

outros fatores que possam causar danos ao Utilizador. 

É, pois, responsabilidade do Utilizador realizar os processos de verificação necessários 

antes de decidir usá-los ou não. Assim, não é aceite qualquer responsabilidade por 

qualquer dano ou perda, que advenha do seu uso. 

Os Utilizadores que pretendem estabelecer um link entre uma página Web da sua 

titularidade e este WEBSITE, poderão fazê-lo desde que a referida página Web não 

contenha qualquer informação ou conteúdo que possa ser ilícito ou contrário à moral 

e à conduta ética geralmente aceite e à ordem pública. 



                                                                   

 

 

Disponibilidade e Responsabilidade 

A nossa página está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. No entanto, 

perturbações nas redes de comunicação eletrónica, podem implicar que o acesso a 

toda ou parte da página seja retardado ou interrompido. Além disso, a manutenção da 

página que O IPO Lisboa possa realizar pode também determinar a sua 

indisponibilidade temporária. 

O conteúdo acessível é fornecido pelo IPO Lisboa não garante a relevância, atualidade, 

integridade ou a utilização dos conteúdos disponíveis pelo Utilizador para uma 

finalidade específica. 

O IPO Lisboa não é responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos (incluindo, 

mas não se limitando a, perdas financeiras, perdas comerciais, lucros cessantes, perdas 

operacionais, perdas de programas ou perdas de dados), resultantes do uso da página 

Web ou da informação dele constante assim como também não será responsável por 

danos causados por vírus, malware ou spam, resultantes da consulta à nossa página. 

 

Dados Pessoais 

O IPO Lisboa cumpre a legislação portuguesa e europeia relativa a dados pessoais. Para 

mais informações sobre o tratamento de dados pessoais, consulte a nossa Política de 

Privacidade. 

 

Dúvidas e Reclamações 

Caso o Utilizador tenha alguma dúvida acerca dos Termos e Condições aqui 

estabelecidos, deve enviar e-mail para centroformacao@ipolisboa.min-saude.pt.  

 

Direito de modificar os Termos e Condições Gerais 

O IPO Lisboa reserva-se o direito de modificar os presentes Termos e Condições Gerais 

a todo o tempo. As modificações não terão aplicação retroativa. 

Se o Utilizador não estiver de acordo com as alterações introduzidas, recomendamos 

que não utilize a nossa página Web. 
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