
Termos e Condições

O sítio www.rede.com.pt, (doravante, “Site da Rede”), é detido pela empresa ”Aquela Décima, Lda” 
(doravante denominada apenas por “Rede” ou “Promotora”), sociedade comercial por quotas 
registada na Conservatória Comercial de Coimbra sob o número único de matrícula e pessoa 
coletiva 515705764, com o capital social de EUR 10.000 e sede na Estrada Nacional 1, no96, 3oJ, 
3780-294, Malaposta-Anadia. 

Estes termos e condições regem a utilização do Site da Rede. A Rede reserva o direito de alterar 
os mesmos sempre que necessário.

1 | Conteúdos e proteção de propriedade intelectual e industrial

Todos os direitos de autor e demais direitos de propriedade intelectual inerentes aos textos, 
imagens e outros conteúdos em geral disponibilizados no Site da Rede são propriedade da Rede 
ou usados por esta com a autorização do respectivo proprietário.

Estás autorizado a navegar, a reproduzir extractos de conteúdos deste website através de 
impressão ou partilha e a efectuar downloads com o objectivo de divulgação a outros indivíduos. 
Esta situação é apenas permitida sob a condição de respeitares os direitos de autor e outros 
direitos intelectuais. A reprodução total ou parcial do website para fins comerciais é proibida, 
assim como a sua alteração ou incorporação em qualquer outro artigo, publicação ou website.
Ainda que sejam usados todos os meios ao nosso dispor para assegurar a exactidão e a 
integridade da informação existente no Site da Rede, não assumimos, em caso algum, qualquer 
responsabilidade se a informação disponibilizada não é exacta ou completa. 

2 | Conteúdos de terceiros

Todos os conteúdos publicados no site que não sejam da autoria da Rede serão devidamente 
creditados e partilhados com a autorização do respetivo autor.
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 3 | Links de acesso a outros websites

No Site da Rede poderás encontrar links e outras ligações para conteúdos de websites alheios à 
Rede. Neste âmbito, a Rede não assume nenhuma responsabilidade pelos conteúdos, exactidão, 
credibilidade e funcionalidades de Sites pertencentes a terceiros. A disponibilização de tais links é 
efectuada de boa fé, não podendo a Rede ser responsabilizada pelas modificações que sejam 
efectuadas em websites pertencentes a terceiros.

Recomendamos sempre que te informes e leias atentamente as informações legais e políticas de 
privacidade de todos os sites que visites.

4 | Garantias e Renúncia de Responsabilidade

A forma como acedes e interages com o Site da Rede e com os conteúdos nele presentes é 
exclusivamente da tua responsabilidade e risco.

5 | Garantias

O Site da Rede é-te disponibilizado com o conteúdo que nele consta actualmente. A Rede não te 
assegura garantias de nenhum tipo, explicitas, implícitas, legais ou de outro tipo (incluindo 
garantias ou compromissos de que o conteúdo desta página web esteja completo, exacto, 
correcto, fiável, actualizado, que o seu acesso a esta página seja ininterrupto ou livre de erros, e 
que não contem vírus; não é garantido, ainda, que o website seja seguro e que qualquer conselho 
ou opinião nele expressado seja correcto ou fiável, pelo que não se assume nenhum compromisso 
ou garantia sobre os aspectos supra mencionados.

A Rede reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem pré-aviso, restringir, suspender ou 
cancelar o acesso ao website ou a parte do mesmo e a qualquer funcionalidade incorporada 
nesta página.

6 | Publicidade e parcerias

O Site da Rede poderá conter referências a marcas, produtos ou serviços comerciais. Todos os 
conteúdos de marca são da responsabilidade dos anunciantes e patrocinadores, que devem 
garantir que os seus materiais estão em conformidade com a legislação aplicável em vigor. 
Ademais, a Rede declina quaisquer responsabilidades inerentes à relação estabelecida entre os 
utilizadores e anunciantes, salvaguardando as exceções impostas pela lei.
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7 | Newsletter da Rede

a) A Newsletter da Rede é um serviço contínuo, gratuito e disponível para os utilizadores do site 
www.rede.com.pt, que consiste no envio periódico de conteúdos sobre temas da atualidade, 
relacionados direta ou indiretamente com o mundo universitário.

b)  Com a subscrição, o utilizador passa a receber, para o e-mail indicado, comunicações digitais 
de caracter informativo, podendo estar incluídos, no e-mail, conteúdos promocionais e de 
marketing com o objetivo de divulgar marcas parceiras da rede, de acordo com o descrito no 
ponto 6.

c) O serviço pode ser cancelado a todo o tempo pelo utilizador através da opção 
“descativar/unsubscribe”, disponível no rodapé das Newsletters enviadas.
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