DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Aviso legal
Algumas das informações contidas neste site poderão não estar correctas devido a eventuais
modificações ocorridas nos produtos, serviços ou sobre outras matérias desde a sua
publicação.
Ausência de Garantias ou Responsabilidades
A informação contida neste site é fornecida "tal como está". A autora não será, em
circunstância alguma, responsável por prejuízos directos, indirectos, especiais, ou outros,
relativos à utilização deste site ou de outro site acedido por hiperligação, incluindo, sem
limitação, perda de lucros, interrupção da actividade, perda de programas ou de outros dados
em sistemas de processamento de informação ou outros, mesmo se expressamente declarada
a possibilidade da ocorrência desses mesmos prejuízos.
A autora não assume quaisquer garantias e/ou responsabilidades relativamente a outros sites
acedidos através deste site. O acesso a esses sites é disponibilizado apenas para maior
conveniência, e não implica que a autora assuma ou aceite qualquer responsabilidade pelo
conteúdo ou utilização dos mesmos. Além disso, compete ao utilizador tomar as devidas
precauções e certificar-se de que aquilo que decide utilizar se encontra isento de vírus, vermes,
cavalos de Tróia e outras entidades de natureza destrutiva.
A informação contida neste site pode apresentar inexactidões de natureza técnica ou erros
tipográficos.
A informação contida neste site poderá ser alterada a qualquer momento sem qualquer
obrigação ou aviso prévio.
A informação publicada neste site pode conter notas ou referências a produtos, serviços e
outros, da autora não lançados ou não disponíveis.
Não é possível garantir a exactidão dessa informação, em particular porque se encontra sujeita
a alteração, requisitos específicos e disponibilidade, não implicando tais referências que a
autora pretenda lançar esses produtos, serviços, etc., no seu país. Para saber mais sobre
qualquer oferta, contacte-nos antes de proceder acto.
Comentários, questões e sugestões
Tenha em atenção que quaisquer informações, sugestões e ideias não solicitadas, ou outras
informações enviadas, não serão consideradas confidenciais nem sujeitas a direitos de autor.
Ao enviar informações ou materiais, concede à autora autorização irrevogável e irrestrita para
utilizar, reproduzir, apresentar, executar, modificar, ceder e distribuir esses materiais ou
informações, bem como a liberdade para utilizar quaisquer ideias, conceitos, conhecimentos ou
técnicas enviadas para qualquer finalidade.
Software específico disponível no site
O software disponível para descarregamento neste site (o "Software") está sujeito a direitos de
autor da autora e dos seus fornecedores. A utilização do Software é regulada, caso existam,
pelos termos do acordo de licença de utilizador final que acompanha ou está incluído no
Software ("Acordo de Licença"). Excepto se indicado de outra forma no Acordo de Licença, o
Software é disponibilizado para descarregamento apenas para utilização por parte do utilizador
final. Qualquer reprodução ou distribuição do Software que não esteja em conformidade com o
Acordo de Licença poderá resultar em sanções cíveis ou penais.
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