TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO SITE

1.

Enquadramento
Este site (“Site”) é uma página de Internet propriedade da MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A. (“MEO”), que funciona como ponto de acesso
centralizado a informação relativa ao serviço de pagamentos móveis de estacionamentos,
nas cidades aqui indicadas, prestado pela MEO ou por entidades gestoras de
estacionamentos (“Empresas de Estacionamento”).
O Site, a sua estrutura, a seleção, organização e apresentação do seu conteúdo, incluindo
as suas funcionalidades e o software utilizado no mesmo, são propriedade exclusiva da
MEO.
Para mais informações sobre o Serviço, consulte os Termos de Utilização do Serviço
disponíveis aqui.

2.

Obrigações do utilizador
Para utilizar este Site, deve ter em atenção o seguinte:


Não aceda, nem tente aceder, ao Site através de outros meios que não os
disponibilizados, nem use formas modificadas de software com o objetivo de,
designadamente, obter acesso não autorizado a qualquer parte do Site;



Não utilize o Site para fins não permitidos;



Não remova qualquer aviso de direitos de autor, marca comercial ou avisos de
direitos de propriedade;



Não proceda à modificação, descompilação, reprodução ou qualquer forma de
utilização não autorizada do Site;



Não pratique quaisquer atos que possam causar danos ou colocar em risco a
integridade, continuidade ou qualidade do Site, incluindo designadamente (i) violação
de sistemas de autenticação ou segurança que proteja contas de acesso, servidores,
serviços ou redes, (ii) acesso ou obtenção não autorizadas de quaisquer dados alheios,
pessoais ou não, ficando proibido qualquer tipo de prática de Phishing, (iii) pesquisa
não autorizada de vulnerabilidades ou deficiências em contas de acesso, servidores,
serviços, redes, em especial a deteção sistemática de resposta a serviços (Scan), (iv)
ações de sobrecarga que visem sabotarem ou sabotem o funcionamento do Site
(Denial of Service).

Deve ainda utilizar o Site de forma responsável, prudente e cuidadosa, não devendo
perturbar ou degradar a continuidade, integridade e qualidade dos recursos e
funcionalidades do Site.
Relembramos ainda que a utilização que faça do Site é por sua conta e risco, sendo o
único responsável por qualquer dano causado ao seu sistema e/ou equipamento
informático ou por outros danos ou prejuízos, incluindo perda ou danificação de dados,
que resultem da utilização dos materiais, conteúdos ou informações obtidas, por
qualquer forma, através do Site.
3.

Responsabilidade da MEO



A MEO não se responsabiliza pelos danos ou prejuízos que possam resultar de:


Utilização ou impossibilidade de utilização do Site, incluindo, nomeadamente,
atrasos, interrupções, erros, interferências e suspensão de comunicações, omissões,
vírus, bugs, e ainda avarias e/ou problemas de funcionamento do sistema
eletrónico, informático ou de telecomunicações;



Atrasos ou bloqueios no uso causados por deficiências ou sobrecargas de Internet
ou em outros sistemas eletrónicos, designadamente, falhas no acesso a qualquer
parte do Site;



Suspensão, não funcionamento ou utilização não autorizada dos servidores nos
quais o Site se encontra alojado e/ou de toda a informação e dados ali alojados;



Atuações ilegítimas de terceiros, incluindo o acesso ou a modificação de bases de
dados pessoais;



Utilização do nome de utilizador e da palavra-chave por terceiros não autorizados;
e



Possíveis erros ou deficiências de segurança que possam produzir-se pela utilização
de um equipamento terminal browser desatualizado ou inseguro, assim como pela
ativação dos dispositivos de conservação de palavras-chave ou códigos de
identificação do utilizador no browser, ou pelos danos, erros ou inexatidões que
possam resultar do mau funcionamento dos mesmos.



A MEO não garante que:


Os resultados obtidos através da utilização do Site sejam corretos, verdadeiros,
próprios ou confiáveis;



Qualquer conselho, recomendação ou informação, de qualquer tipo, apresentadas
ou disponibilizadas no Site, ou obtidos através da sua utilização, sejam atuais,
rigorosos, completos ou estejam isentos de erros; a MEO informa que não assume
qualquer dever jurídico nesta matéria;



Qualquer material ou outro tipo de conteúdo disponibilizado por terceiros,
incluindo as Empresas de Estacionamento, através do Site seja seguro, legal ou
adequado.

4.

Links
O estabelecimento de links não implica, em caso algum, a existência de relações entre a
MEO e o proprietário ou gestor da página web para a qual o link remeta, nem a aceitação
ou aprovação pela MEO de qualquer dos conteúdos, serviços ou materiais ali
disponibilizados. Pelo exposto, a MEO não se responsabiliza pela legalidade,
fidedignidade ou qualidade de qualquer conteúdo aí disponibilizado, nem pelo
cumprimento das regras legais aplicáveis em relação aos conteúdos ali disponíveis.

5.

Segurança



A MEO não garante que o Site funcione de forma ininterrupta, seja isento de erros ou
falhas ou que esteja disponível de forma contínua.



A MEO poderá, a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, tomar as
providências necessárias para garantir a integridade, segurança, continuidade ou
qualidade do Site, incluindo restrições ou limitações de acesso.



Cabe também a cada utilizador adotar as medidas necessárias para proteger o seu
equipamento terminal.

6.

Suspensão ou encerramento do Site



A MEO pode, em qualquer altura e sem o avisar antes:


Suspender, parcial ou totalmente, o acesso a qualquer parte do Site, em especial nas
operações de gestão, manutenção, reparação, alteração ou modernização das
mesmas; quando se trate de operações programadas, e tal seja possível, a MEO
divulgará online um aviso sobre a data e duração da intervenção;



Encerrar, definitiva ou temporariamente, parcial ou totalmente, qualquer parte do
Site.



A suspensão do Site, por qualquer motivo, não lhe dá direito a receber uma indemnização
ou compensação da MEO.

7.

Disposições finais



Ao utilizar o Site, está a aceitar estes Termos de Utilização e deve por isso respeitá-los.



Deve ler regularmente este documento, uma vez que as regras de utilização do Site
podem ser alteradas a qualquer altura e sem aviso prévio. Caso não concorde com alguma
das regras de utilização, não deve utilizar o Site.



Estes Termos de Utilização são regidos pela lei portuguesa e, em caso de litígio na
interpretação ou aplicação dos presentes Termos de Utilização, é competente o foro da
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

