Condições Gerais de Utilização do site www.farminveste-sgps.com

1. ÂMBITO
1.1. As presentes Condições Gerais de Utilização (adiante designadas abreviadamente por “Condições
Gerais”), regulam a utilização da página web www.farminveste-sgps.com (adiante designado
abreviadamente por “site”) que a FARMINVESTE - SGPS, S.A. (adiante designada abreviadamente por
FARMINVESTE) coloca à disposição dos seus Utilizadores.
1.2. O acesso ou a utilização do site implica a aceitação total e sem reservas, pelo(s) Utilizador(es) das
presentes Condições Gerais.
2. OBJETO
2.1. Através do site, a FARMINVESTE oferece aos Utilizadores o acesso e a utilização de diversos conteúdos
e serviços .
3. CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS
3.1. A FARMINVESTE reserva alguns serviços oferecidos através do site aos Utilizadores registados. Tal
registo é efetuado no site mediante o preenchimento de um formulário, que funciona como identificação
do Utilizador.
3.2. A conta e a password de acesso ao site são apenas para uso exclusivo do Utilizador, sendo a sua
confidencialidade e utilização da exclusiva responsabilidade do mesmo. A FARMINVESTE não será
responsável por qualquer dano sofrido pelo Utilizador ou por terceiros, em resultado do uso da password
por terceiros. Os Utilizadores registados não devem fornecer ou tornar públicos o nome de utilizador ou
password a terceiros, de forma a evitar o seu uso não autorizado.
4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SITE
4.1. O Utilizador compromete-se a utilizar o site e os seus conteúdos de forma diligente, respeitando o
previsto nas presentes Condições Gerais.
4.2. O Utilizador obriga-se, a título meramente exemplificativo e não exaustivo, a abster-se de: i) utilizar
o site com fins ilícitos, contrários ao estabelecido nas presentes Condições Gerais, lesivos dos direitos e
interesses da FARMINVESTE e de terceiros ou que de qualquer forma possam danificar ou inutilizar o site
ou impedir a sua normal utilização por parte de outros Utilizadores; ii) disponibilizar, transmitir, enviar,
produzir ou reproduzir qualquer conteúdo que não tenha o direito de utilizar.
4.3. As atividades descritas no ponto supra são proibidas e constituem motivo para suspensão ou
cessação, parcial ou definitiva, temporária ou permanente, da utilização do site bem como, quando

aplicável, a eliminação de quaisquer registos referentes ao respetivo Utilizador, sem qualquer aviso prévio
e com efeitos imediatos.
5. RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR
5.1. O Utilizador responderá por todos os danos que a FARMINVESTE possa sofrer, direta ou
indiretamente, como consequência do incumprimento de qualquer uma das obrigações previstas nas
presentes Condições Gerais ou na lei pela utilização do site.
6. RESPONSABILIDADE DA FARMINVESTE
6.1. O site foi construído com informação proveniente de fontes internas e externas e é disponibilizado
aos Utilizadores no seu estado atual, podendo conter erros ou imprecisões.
6.2. A FARMINVESTE apenas se responsabiliza por danos que o Utilizador possa sofrer como consequência
da utilização do site quando tais danos possam ser imputáveis àquela como resultado de uma atuação
dolosa da sua parte.
7. GARANTIAS
7.1. Este site é-lhe disponibilizado com o conteúdo que nele consta atualmente. A FARMINVESTE não
presta garantias de nenhum tipo, explicitas, implícitas, legais ou de outro tipo (nomeadamente garantias
implícitas de satisfação do nível de qualidade e de adequação a uma finalidade específica), incluindo
garantias ou compromissos de que o conteúdo deste site esteja completo, exato, atualizado, que o seu
acesso a esta página seja ininterrupto ou livre de erros, e que não contém vírus.
8. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
8.1. Todos os conteúdos e materiais constantes do site (incluindo, sem carácter limitativo, organização e
layout, textos, gráficos, logotipos, ícones, imagens, áudio e vídeo), bem como o software utilizado no site
são propriedade da FARMINVESTE, de sociedades do Grupo a que pertence a FARMINVESTE ou dos
fornecedores de conteúdos e softwares.
8.2. Exceto se devidamente autorizado no âmbito das presentes Condições Gerais, o Utilizador não pode
copiar, modificar, alterar, publicar, difundir, distribuir, vender ou transferir (total ou parcialmente)
qualquer conteúdo ou material deste site ou o código de software subjacente.
9. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Quaisquer informações pessoais que nos fornecer enquanto utiliza este site serão utilizadas de acordo
com a nossa Política de Privacidade, disponível aqui.
10. COOKIES

10.1. O site e algumas páginas web acessíveis através do site utilizam cookies. Saiba mais sobre a utilização
de cookies clicando aqui.
11. LIGAÇÕES A PÁGINAS WEB DE TERCEIROS
11.1. O site pode conter links para websites de terceiros que podem ter interesse para os Utilizadores,
não implicando em caso algum a existência de relações entre a FARMINVESTE e o proprietário do website
na qual o link se estabeleça.
11.2. A FARMINVESTE não tem qualquer controlo, nem poderá ser considerada responsável, pelo
conteúdo e pelas atividades de tais websites. A FARMINVESTE não se responsabiliza pelas práticas de
privacidade de tais websites. É da responsabilidade dos Utilizadores tomar conhecimento da política de
privacidade e dos termos e condições de utilização dos referidos sites.
12. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
12.1. As presentes Condições Gerais regem-se pela Lei portuguesa.
12.2. Para a resolução de quaisquer conflitos emergentes das presentes Condições Gerais será
competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
13. ATUALIZAÇÕES
13.1. A FARMINVESTE poderá, em qualquer altura e sem aviso prévio, introduzir alterações na
apresentação e configuração do site, bem como nas informações e materiais contidos no mesmo.
13.2. A FARMINVESTE reserva-se o direito de alterar as presentes Condições Gerais e tal alteração
produzirá efeitos imediatos a partir do momento da publicação das Condições Gerais neste site. Ao
continuar a aceder e a utilizar este site, considera-se que o Utilizador aceita as Condições Gerais alteradas.
13.3. O site terá, em princípio, uma duração indeterminada. A FARMINVESTE reserva-se o direito de, a
qualquer momento e sem pré-aviso, restringir, suspender ou cancelar o acesso ao site ou a parte do
mesmo. Sempre que tal for possível, a FARMINVESTE comunicará a restrição, suspensão ou cessação do
acesso ao site ou a parte do mesmo.

