DISPOSIÇÕES LEGAIS
Publicação
O site acessível em www.aped-dor.org. é publicado pela APED – Associação Portuguesa para o
Estudo da Dor, com o número fiscal 502655658 e sede social no Departamento de Biomedicina,

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Alameda Prof. Hernani Monteiro.

Aviso Legal
A APED – Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, doravante designada por APED, esforça-se
para garantir a precisão e a validade das informações publicadas no site, para as quais se reserva o
direito
de
corrigir
o
conteúdo
a
qualquer
momento
sem
aviso
prévio.
Consequentemente, a APED não aceita qualquer responsabilidade:
•
•
•
•
•

por qualquer interrupção do site;
por qualquer ocorrência de vírus informático;
por qualquer imprecisão ou omissão quanto à informação disponível no site;
por qualquer dano resultante da intrusão fraudulenta de um terceiro que tenha causado uma
modificação da informação publicada no site;
de forma mais geral, por qualquer dano direto e indireto, independentemente da causa,
origem, natureza ou consequências, incluindo os custos que possam surgir devido à aquisição
de bens oferecidos no site, perda de lucro, clientes, dados, ou quaisquer outros ativos
intangíveis que possam surgir após o acesso ao site por qualquer pessoa, ou a
impossibilidade de aceder ao site ou ao crédito concedido a qualquer informação decorrente
direta ou indiretamente do site.

O utilizador do site APED compromete-se a observar este aviso e a utilizar o site sob sua
responsabilidade. Considera-se que o utilizador aceitou a última versão deste aviso pelo simples facto
de aceder ao site.
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Hiperligações
A APED autoriza a criação de uma hiperligação para o seu site via qualquer outro site, excluindo
aqueles que publiquem todo o tipo de informações consideradas ofensivas, prejudiciais, controversas,
pornográficas ou xenófobas para o público em geral ou que possam, em maior medida, prejudicar os
interesses da APED ou alterar o contexto da informação dada pela APED. Nenhuma parte do site da
APED pode ser incorporada noutro site.
A criação de uma hiperligação para o site da APED exige uma autorização prévia por escrito da
APED, que se reserva o direito de solicitar a exclusão de uma hiperligação se considerar que esta
não respeita as regras acima estabelecidas.
O site da APED pode incluir hiperligações para outros sites. Na medida em que a APED não pode
verificar esses sites, a APED, não pode ser responsabilizada pela disponibilidade desses sites nem
pode ser responsabilizada, de qualquer forma, pelo conteúdo, publicidade, produtos, serviços ou
qualquer outro material disponível nesses sites ou a partir dos mesmos. A APED não se
responsabiliza por quaisquer perdas ou danos estabelecidos ou reclamados no seguimento da
utilização desses sites ou que estejam relacionados com a confiança do conteúdo, bens ou serviços
disponíveis nesses sites.

Propriedade Intelectual
O site, bem como qualquer software utilizado necessariamente em relação com o mesmo, pode conter
informações confidenciais e cobertas pela legislação da propriedade intelectual vigente ou qualquer
outra regra ou regulamento. Portanto, os direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo do site
e todos os elementos criados para o site são propriedade exclusiva da APED que não confere
nenhuma licença, nem qualquer outro direito além do direito de visitar o site. Todos os conteúdos
partilhados no site sobre a forma de artigos, livros, estudos ou outros documentos científicos são
propriedade exclusiva da APED ou dos seus respetivos autores.
Particularmente, as marcas registadas, as bases de dados e os outros direitos de propriedade
intelectual utilizados no site são propriedade da APED. A reprodução do conteúdo publicado no site,
em parte ou no todo, é apenas autorizada para assuntos de informação exclusivamente pessoal e
privada; qualquer reprodução e qualquer utilização de cópias executadas para outros assuntos estão
expressamente proibidas. Também é proibido copiar, modificar, criar um trabalho relacionado, aplicar
engenharia reversa na concepção ou na montagem, ou de qualquer outra maneira tentar encontrar o
código fonte (excepto nos casos previstos por lei), vender, atribuir, sublicenciar, ou transferir de
qualquer forma qualquer direito pertencente ao site. Da mesma forma, é proibido modificar o site ou
utilizar versões modificadas do site e, nomeadamente (embora esta lista não seja exaustiva), para
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obter um acesso não autorizado e aceder ao site por outra interface que não seja a que foi fornecida
ao utilizador da Internet pela APED nesta matéria.

Política de Privacidade
APED respeita rigorosamente as normas europeias e as normas portuguesas de proteção de dados
pessoais. Consulte no site a nossa política de privacidade.

Legislação Aplicável
O site bem como o presente aviso são regidos pela lei portuguesa em vigor.
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