TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Aviso, informações legais e aceitação
Nucliforma - Formação, Consultoria e Projetos, Lda. (doravante “Nucliforma”), com sede
social na Rua Engenheiro Cunha Leal, Edifício NucliSol, Bairro do Condado, em Lisboa
e

com

o

NIPC

513806024,

informa

os

utilizadores

desta

página

web

(https://nucliforma.pt/ ) (“Página Web”) das condições de acesso e utilização do mesmo.
A Nucliforma implementará as medidas necessárias no sentido de garantir a fiabilidade e
atualização desta Página Web, contudo não fornece qualquer garantia quanto à exatidão,
adequação e integridade.
Adicionalmente, a informação ou os materiais incluídos nesta Página Web podem ser
modificados, desenvolvidos ou atualizados, sem notificação prévia.
A Nucliforma não garante a ausência de vírus ou outros elementos lesivos que possam
provocar danos ou alterações no sistema informático, nos documentos eletrónicos ou em
ficheiros do utilizador. Por conseguinte, a Nucliforma não assume qualquer
responsabilidade pelos danos que tais elementos possam provocar ao utilizador ou a
terceiros.
A utilização desta Página Web por parte do utilizador implica a aceitação das presentes
Condições de Utilização.
Links para outras Páginas Web
As ligações ou links incluídos nesta Página Web podem direcioná-lo para outros websites
da responsabilidade de terceiros e relativamente aos quais a Nucliforma não exerce
qualquer controlo.
A Nucliforma não assume a responsabilidade pelos conteúdos ou pelo estado daqueles
websites e páginas web.
Responsabilidade
A Nucliforma realiza os melhores esforços para assegurar que a disponibilidade da Página
Web seja ininterrupta e que todas as comunicações estejam isentas de erros. No entanto,
não garantimos a ausência de erros e a exatidão das informações neste incluídas.
Até à extensão máxima permitida pela lei aplicável, não assumimos a responsabilidade
por danos causados direta ou indiretamente pela utilização da Página Web, desde que não
sejam causados com dolo ou negligência grave.

A Nucliforma não assume a responsabilidade pelos conteúdos das páginas de Internet de
terceiros que sejam indicadas como referência na Página Web. Estas outras páginas da
internet não estão sujeitas aos presentes Termos e Condições de Utilização, pelo que se
aconselha a consulta dos Termos e Condições de Utilização respetivos.
Direitos de Propriedade Intelectual
O conteúdo desta Página Web está sujeito aos requisitos das disposições legais relativas
à Propriedade Intelectual e/ou Industrial. Os direitos sobre os conteúdos e elementos que
figuram na Página Web (como por exemplo, imagens, combinações de cores, áudio, som,
vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, estrutura e desenho, etc) pertencem à
Nucliforma ou a terceiros.
Em caso algum o acesso à Página Web implica a concessão de uma licença de utilização,
transmissão de direitos ou qualquer tipo de renúncia dos direitos de Propriedade
Intelectual e/ou Industrial.
Não é permitido copiar, distribuir, modificar, retransmitir ou realizar qualquer outra
atividade relacionada com a informação e conteúdos desta Página Web sem expresso
consentimento da Nucliforma.
Cookies
A Nucliforma utiliza apenas Cookies de sessão - cookies temporários que permanecem
no arquivo de cookies do seu browser até sair do website. A informação obtida por estes
cookies serve para analisar padrões de tráfego na web, permitindo-nos identificar
problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.
Modificações
A Nucliforma adverte que, tanto os conteúdos e serviços desta página como os próprios
Termos e Condições de Utilização, podem ser modificados pela mesma, em caso de
necessidade, sem aviso prévio, sendo que a Nucliforma levará a cabo os melhores
esforços para indicar online a data da última atualização.
A Nucliforma reserva-se no direito de, sem necessidade de aviso prévio e em qualquer
momento, suspender temporária ou definitivamente o acesso à Página Web e a efetuar as
modificações que considere convenientes ao conteúdo da Página Web e suas condições
de utilização e acesso.

Direito de exclusão
A Nucliforma reserva-se o direito de recusar ou retirar o acesso à Página Web aos
utilizadores que não cumpram com as presentes condições de utilização, sem necessidade
de aviso prévio, por iniciativa própria ou a pedido de terceiros.
Legislação aplicável
O conteúdo da Página Web é regido pela lei portuguesa.

