Aviso Legal
Condições de utilização
Dados de identificação
A Associação Portuguesa de Enfermagem Militar (doravante a APEM), com NPC:
503773387 com sede em Rua Vasco da Gama, 44, 2º direito, Quinta das Laranjeiras,
2865-690 Fernão Ferro, é titular do site www.apem.com.pt correio de contacto:
geral@apem.com.pt

Utilizadores
O acesso ou utilização deste portal atribui a condição de utilizador, que aceita, desde
dito acesso ou utilização, as Condições Gerais de Utilização aqui referidas. As citadas
Condições serão de aplicação independentemente de outras que, em seu caso,
resultem de cumprimento obrigatório.

Utilização do portal
O utilizador assume a responsabilidade da utilização do PORTAL. Essa responsabilidade
abrange o registo que for necessário para aceder a determinados serviços ou
conteúdos. Nesse registo o utilizador será responsável por fornecer informação veraz e
lícita. Como consequência deste registo, o utilizador pode receber uma senha sobre a
qual será responsável, comprometendo-se a fazer uma utilização diligente e
confidencial da mesma.
O utilizador compromete-se a fazer uma utilização adequada dos conteúdos e serviços
que se oferecem através deste site e, com carácter enunciativo mas não limitativo, a
não empregá los para (i) incorrer em actividades ilícitas, ilegais ou contrárias à boa fé e
à ordem pública; (ii) difundir conteúdos ou propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico ilegal, de apologia do terrorismo ou atentatório contra os direitos
humanos; (iii) provocar prejuízos nos sistemas físicos e lógicos da APEM ou de terceiras

pessoas, introduzir ou difundir na rede vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas
físicos ou lógicos que sejam susceptíveis de provocar os prejuízos anteriormente
mencionados; (iv) tentar aceder e, em seu caso, utilizar as contas de correio
electrónico de outros utilizadores e modificar ou manipular as suas mensagens.
A APEM reserva o direito de retirar todos aqueles comentários e contributos que
vulnerem o respeito à dignidade da pessoa, que sejam discriminatórios, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atentem contra a juventude ou a infância, a ordem ou a
segurança pública ou que, a seu ver, não resultem adequados para a sua publicação.
Em qualquer caso, a APEM não será responsável das opiniões dadas pelos utilizadores
através dos fóruns, chats ou outras ferramentas de participação.

Propriedade intelectual e industrial
A APEM é titular de todos os direitos de propriedade intelectual e industrial deste site,
bem como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo: imagens, som,
áudio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinações de cores,
estrutura e design, selecção de materiais utilizados, programas de computador
necessários para o seu funcionamento, acesso e utilização, etc...), propriedade da
APEM ou de terceiros. O utilizador compromete-se a respeitar todos os direitos de
Propriedade Intelectual e Industrial desse site. Poderá visualizar os elementos do web
site e inclusive imprimi-los, copiá-los e gravá-los no disco rígido do seu computador ou
em qualquer outro suporte físico sempre e quando for, única e exclusivamente, para a
sua utilização pessoal e privada, ficando, portanto, determinantemente proibida a
transformação, distribuição, comunicação pública, posta ao dispor ou qualquer outra
forma de exploração, bem como a sua modificação, alteração ou descompilação sem
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA APEM. O utilizador deverá abster-se de eliminar, alterar,
iludir ou manipular qualquer dispositivo de protecção ou sistema de segurança que
estiver instalado no site da APEM.

Exclusão de garantias e responsabilidade
A APEM não assume a responsabilidade, em nenhum caso, dos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ocasionar, a título enunciativo: erros ou omissões nos
conteúdos, falta de disponibilidade do portal ou a transmissão de vírus ou programas
maliciosos ou lesivos nos conteúdos, apesar de se ter tomado todas as medidas
tecnológicas necessárias para evitá-lo.

Alterações
A APEM reserva o direito de efectuar sem aviso prévio as alterações que considerar
oportunas neste web site, podendo mudar, eliminar ou agregar tanto os conteúdos e
serviços que se prestarem através do mesmo como a forma na qual os mesmos
aparecerem apresentados ou localizados no site e o acesso aos mesmos.

Emprego de cookies e armazenamento de IP
Este site poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegação
por parte do utilizador. As cookies associam-se unicamente a um utilizador anónimo e
ao seu computador e não proporcionam referências que permitam deduzir dados
pessoais do utilizador. O utilizador poderá configurar o seu navegador para que
notifique e recuse a instalação das cookies enviadas pela APEM, sem que isso
prejudique a possibilidade do utilizador de aceder aos Conteúdos. Assim, este site
pode armazenar e utilizar os endereços IP dos seus utilizadores com o fim de
administrar e realizar um seguimento da utilização do web site no seu conjunto. A
APEM não associa endereços IP com informação identificável pessoalmente.

Links
No caso em que neste site se coloquem links ou hiperlinks para outros sites da
Internet, a APEM não exercerá nenhum tipo de controlo sobre esses sites e conteúdos.
Em nenhum caso a APEM assumirá nenhuma responsabilidade pelos conteúdos de
algum link pertencente a um site alheio, nem garantirá a disponibilidade técnica,
qualidade,
fiabilidade,
exactidão,
amplitude,
veracidade,
validade
e
constitucionalidade de qualquer material ou informação contida em nenhum desses
hiperlinks ou outros sites da Internet. Igualmente, a inclusão destas ligações externas
não implicará nenhum tipo de associação, fusão ou participação da APEM com as
entidades ligadas.

Direito de exclusão
A APEM reserva-se no direito em recusar ou retirar o acesso a este web site ou aos
serviços oferecidos sem necessidade de aviso prévio, a pedido próprio ou de um
terceiro, aos utilizadores que não cumpram as presentes Condições Gerais de
Utilização.

Generalidades
A APEM controlará o não cumprimento das presentes condições bem como qualquer
utilização indevida deste site, exercendo todas as acções civis e penais que lhe possam
corresponder em Direito.

Alteração das presentes condições e duração
A APEM poderá modificar em qualquer momento as condições aqui determinadas,
sendo devidamente publicadas como aqui aparecem. A vigência das citadas condições
será em função da sua exposição e estarão vigentes até que sejam modificadas por
outras devidamente publicadas.

Legislação aplicável e jurisdição
A relação entre a APEM e o utilizador reger-se-á pela regulamentação Portuguesa
vigente e qualquer controvérsia será submetida aos juízos e tribunais da cidade de
Lisboa.
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