Termos e Condições

Agradecemos a sua visita ao website www.gestores.pt, propriedade do FAE - Fórum de
Administradores e Gestores de Empresas. Ao utilizá-lo reconhece que aceita os Termos e
Condições ora apresentados.
Este website é para seu uso particular. Ao aceder a este website, está a concordar:
•
•

em não usar este website ou o seu conteúdo em violação de qualquer regulamento ou
legislação; e
em não exibir, reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o conteúdo deste
website de forma alguma, para qualquer finalidade pública ou comercial, sem o prévio e
expresso consentimento por escrito do FAE.

Quando submete informação no website do FAE garante que os conteúdos da mesma são da
sua responsabilidade e não difamatórios, e que o seu uso não viola quaisquer direitos de
terceiros ou a legislação aplicável.

Política de Privacidade
Qualquer conteúdo ou dados pessoais que sejam enviados para o website estão sujeitos à
Política de Privacidade e Protecção de Dados Pessoais do FAE. Leia a nossa Política de
Privacidade e de Protecção de Dados Pessoais aqui.
Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que envie para este website será
tratado como dados não confidenciais e sem direitos de propriedade.

Direito de Propriedade Intelectual
O conteúdo deste website, incluindo marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens, materiais
áudio e de vídeo, é propriedade do FAE, a menos que indicado de outro modo através de uma
referência à sua fonte, e está protegido nos termos gerais de direito e pela legislação nacional e
internacional em matéria de protecção da propriedade intelectual. Não é permitido exibir,
reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o conteúdo deste website de forma alguma,
para qualquer finalidade pública ou comercial, sem o prévio e expresso consentimento por
escrito do FAE.

Limitações e exclusões de responsabilidade
Este website e o seu respectivo conteúdo são fornecidos para fins meramente informativos.
O FAE e eventuais terceiros envolvidos no processo de criação, produção e desenvolvimento
deste website não assumem qualquer tipo de responsabilidade derivada da manutenção do

conteúdo e serviços que se encontram disponíveis neste website. Todos os conteúdos deste
website estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
O FAE não assume qualquer tipo de responsabilidade por perdas e/ou danos sofridos causados
por vírus que possam afectar o seu computador ou qualquer outro equipamento, decorrente do
seu acesso, uso ou download de conteúdos deste website. Se optar por efectuar downloads de
conteúdos a partir deste website fá-lo-á por sua exclusiva conta e risco.
Não promovemos nem somos responsáveis pelo conteúdo de websites operados por terceiros
que tenham links para este website ou que sejam acessíveis a partir dele.

Disposições Finais
O FAE reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições, pelo que aconselhamos
a sua consulta com regularidade.
Estes Termos e Condições encontram-se sujeitos à lei portuguesa.

