Termos e Condições
1. Introdução
A presente site https://ehealthsummit.pt, é da responsabilidade da SPMS,
E.P.E.(abreviadamente SPMS) com sede na sede em Av. República, n.º 61, 1050-189,
Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número de
matrícula e de pessoa coletiva 509.540.716, com o capital social de 26.260.689,00 Euros.
A SPMS reserva-se o direito de alterar os termos e condições de utilização deste site sem aviso
prévio, pelo que as mesmas deverão ser consultadas no acesso.
A utilização deste site por qualquer utilizador será regulada pelos presentes Termos e Condições,
implicando a sua utilização uma aceitação dos mesmos pelo utilizador. Caso o utilizador rejeite
os presentes Termos e Condições, deve cessar a utilização do mesmo.
A SPMS poderá alterar ou atualizar, no todo ou em parte, os presentes Termos e Condições,
bem como a Política de Privacidade. Quaisquer alterações ou atualizações dos presentes Termos
e Condições, bem como os da Política de Privacidade, entrarão em vigor logo que publicados na
respetiva secção do site.

2. Conteúdo e Exoneração de Responsabilidade
A SPMS gere este site com o objetivo de melhorar o acesso a informação sobre as iniciativas da
Administração Pública, pretendendo que a mesma seja atualizada e rigorosa, bem como
procurando corrigir as incongruências que lhe sejam comunicadas.
Os conteúdos disponibilizados neste site constituem informação de carácter geral, não sendo
necessariamente exaustivos ou permanentemente atualizados. Tais conteúdos não constituem
conselho ou sugestão, nem estabelecem qualquer relação contratual de responsabilização.
A SPMS reserva-se o direito de alterar, adicionar ou retirar parte dos conteúdos do site sem
aviso prévio.
A SPMS não responde por quaisquer perdas ou danos sofridos, direta ou indiretamente, por
qualquer utilizador, relativamente à informação contida neste site.
A SPMS não é responsável pela exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo
pelo cumprimento das regras respeitantes a direitos de autor e direitos conexos, relativamente
a conteúdos, produtos ou serviços contidos neste site e que tenham sido fornecidos por
terceiros, inclusivamente, através de ligações para outros sites.
A SPMS não pode garantir que documentos disponíveis neste site reproduzam exatamente um
texto adotado oficialmente. Por conseguinte, só a versão dos atos publicados no Diário da
República é considerada autêntica.

3. Política de Privacidade e Proteção de Dados
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A SPMS no âmbito da disponibilização do acesso aos sítios online geridos por aquela, pode ter a
necessidade de recolher e tratar dados pessoais dos seus utilizadores, o que faz, nos termos da
Política de Privacidade e Proteção de Dados

4. Direitos de Propriedade Intelectual
Os conteúdos deste site estão protegidos por direitos de autor e direitos conexos, bem como
por direitos de propriedade industrial ao abrigo das leis portuguesas e da União Europeia, ou
convenções internacionais, não podendo estes ser utilizados fora das condições admitidas.
Neste sentido, os conteúdos não podem ser copiados para uso comercial ou distribuição, nem
ser modificados ou reenviados para outros sites. O site poderá, ainda, conter imagens que
constituem propriedade intelectual de terceiros, igualmente sujeitos às disposições legais
aplicáveis à proteção de direitos de autor e de propriedade industrial.
No que respeita a informação obtida por eventuais ligações a outros sites, deverá ser obtida a
autorização dos respetivos autores ou referida a fonte, conforme os direitos de autor.

5. Links para outros sites
Caso o site disponibilize ligações (“Links”) para sites de terceiros ou para conteúdos
disponibilizados por terceiros (“outros sites”), a SPMS pelo presente informa que a
disponibilização de ligações a tais outros sites são incluídas apenas para fins exclusivamente
informativos e para conveniência do Utilizador.
A SPMS não controla os outros sites e, por isso, não se responsabiliza por tais outros sites, pelos
seus conteúdos ou prejuízos que possam resultar da sua utilização.

6. Lei da Criminalidade Informática
Quaisquer tentativas de alteração e carregamento de informação, bem como outras ações que
possam causar dano ou pôr em risco a integridade do sistema são estritamente proibidas e
podem ser punidas, de acordo com a legislação em vigor.
O utilizador deste site obriga-se a cumprir escrupulosamente a legislação aplicável,
nomeadamente, em matéria de criminalidade informática e de direitos de propriedade
intelectual, sendo exclusivamente responsável pela infração destas diretivas.

7. Utilização de Cookies
A utilização de cookies é uma prática usual na generalidade dos sites. A SPMS utiliza cookies
como ficheiros de informação transferidos para o computador do utilizador, para recolha de
dados de tráfego para efeitos estatísticos.
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8. Lei Aplicável
Os presentes termos e condições de utilização regem-se pela legislação em vigor.
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