Termos de Utilização
Última atualização: 30 de março 2020

Os presentes Termos de Utilização regem o website lideradrenalina.com que estava a visualizar antes de clicar nestes Termos
de Utilização. Esse mesmo website passará a ser referido adiante como "este Website".
Ao recorrer a este Website os utilizadores aceitam implicitamente os presentes Termos de utilização, caso contrário devem
abandonar o mesmo de imediato.
A PROACTING – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E DA EMPREGABILIDADE é a firma que gere
este website e é referenciada nestes Termos de utilização como "nós" ou "nosso". Embora os Termos de Utilização possam
fazer referência a outras entidades, estes Termos de Utilização apenas são aplicáveis a nós e ao respetivo utilizador.

UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS; RESTRIÇÕES; DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Salvo indicação contrária, os utilizadores estão autorizados a visualizar, copiar, imprimir e a distribuir o conteúdo deste

website (mas nunca a editá-lo), desde que:
(i)

Tal utilização seja meramente informativa, sem fins comerciais; e

(ii)

Qualquer cópia do conteúdo seja sempre acompanhada pela declaração de direitos de autor ou de qualquer
outro atributo, caso exista, relacionado com o seu conteúdo.

Os utilizadores não estão autorizados a copiar ou utilizar qualquer tipo software ou processos que sejam propriedade da DNI
Consultores ou qualquer tecnologia materializada neste Website.
O utilizador compromete-se a aceder e utilizar este Website de acordo com todas as leis aplicáveis.
O utilizador reconhece e aceita que podemos utilizar os seus dados e informações pessoais de acordo com a nossa Política
de Privacidade de Dados, que são aqui incorporados.
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DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; NÃO UTILIZAÇÃO DE NOMES OU LOGÓTIPOS DA DNI CONSULTORES
O conteúdo deste Website é disponibilizado pela entidade acima designada, salvo indicação em contrário.
Este Website e o seu conteúdo são protegidos por direitos de autor, marcas registadas e outras leis do Estado Português.
Nós e os nossos licenciadores, reservamo-nos todos os direitos que não sejam expressamente concedidos nestes Termos de
Utilização.
“PROACTING”, “PROACTING.ORG”, “PROACTING – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E DA
EMPREGABILIDADE” o logótipo PROACTING ou variantes das marcas acima mencionadas, ou determinados nomes de
produtos que surgem neste Website (coletivamente, as "Marcas PROACTING ") constituem marcas ou marcas registadas da
entidade acima designada. É proibido o uso de Marcas PROACTING de forma isolada ou em combinação com outras palavras
ou elementos de design, em quaisquer comunicados de imprensa, publicidade, outros materiais promocionais, de marketing
ou media, quer seja em suporte escrito, oral, eletrónico, visual ou em qualquer outro formato, salvo nos termos previstos
nestes Termos de Uso ou em caso de autorização expressa concedida por escrito pelo respetivo titular da marca.
Referências a outras marcas, nomes ou logótipos feitos neste Website servem apenas para efeitos de identificação e não
expressam a aprovação dos seus titulares relativamente a este Website ou a qualquer dos seus conteúdos. Estes Termos de
Utilização não garantem aos utilizadores deste Website o direito ao uso de marcas, nomes ou logótipos registados por
terceiros.

AVISO E DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este website contém apenas informação genérica e não presta aconselhamento profissional ou qualquer tipo de serviço.
Antes de qualquer decisão ou da tomada de medidas que possam afetar financeiramente o seu negócio deverá sempre
consultar um profissional qualificado que o possa aconselhar devidamente.
Este website é disponibilizado tal como é apresentado, e não confere expressa ou tacitamente representação de terceiros,
sendo que não oferecemos quaisquer garantias em relação ao mesmo sem prejuízo do disposto acima. Não existe garantia
de que este website esteja isento de erros nem que preencha algum critério específico de performance ou qualidade. É
expressa a renúncia a todas as garantias implícitas, incluindo sem restrições, garantias de comercialização, denominação,
adequação para determinado objetivo, não violação, compatibilidade, segurança e de exatidão.
A utilização deste website é por conta e risco do seu utilizador, o qual assume total responsabilidade e risco de perda. Não
pode ser assacada qualquer responsabilidade pela utilização deste website, incluindo dano direto ou indireto, especial,
acidental, consequente ou punitivo ou de qualquer outra natureza, quer decorrentes de um contrato, de estatutos, ilícito
(incluindo sem restrições conduta por negligência), ou qualquer outro.
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Determinados links deste website conduzem os seus utilizadores a recursos mantidos por terceiros sobre os quais a DNI
Consultores não tem controlo, incluindo páginas no lideradrenalina.com/. Sem prejuízo do disposto acima, não é conferida
qualquer garantia expressa ou tácita sobre os referidos recursos e websites.
O aviso e limitações de responsabilidade acima descritos são aplicáveis de acordo com a lei.

TERMOS ADICIONAIS
Se algum destes termos de utilização for inválido ou inaplicável a qualquer uma das jurisdições, então
(i)

Nessa jurisdição têm o dever de adequar os termos para os devidos efeitos mantendo sempre como
referência os termos originais, mantendo-se os restantes termos em vigor;

(ii)

Nas restantes jurisdições estes termos permanecerão em vigor.

Estes termos de utilização podem ser revistos a qualquer momento, dependendo unicamente do nosso critério, sendo os
termos revistos publicados no link termos de utilização (ou seja, nesta página) ou em qualquer outra parte deste website.
Tais revisões terão efeito a partir do momento que forem colocadas na página, salvo indicação em contrário. É da inteira
responsabilidade do utilizador estar ciente dos termos de utilização revistos, verificando periodicamente esta página. A
utilização contínua deste website, após alterações a estes termos de utilização implica a aceitação dos termos de utilização
revistos.
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