
Termos e condições de utilização  

 

Bem-vindo ao nosso site. Ao utilizar e navegar no nosso site, concorda em 

cumprir e aceita estar vinculado aos termos e condições de utilização em baixo 

que, juntamente com nossa política de privacidade, regularão o relacionamento 

da Semanticdream consigo em relação a este site. Se não concordar com 

qualquer parte destes termos e condições, por favor, não utilize o nosso site. 

O termo Semanticdream ou nós  refere-se ao proprietário do site cuja sede é em 

Portugal.  O número de registro da nossa empresa é o 510438628, registo online. 

O termo " utilizador" refere-se ao utente ou observador do nosso site. 

A utilização deste site está sujeita aos seguintes termos de utilização: 

• O conteúdo das páginas deste site é apenas para a sua informação geral e 

utilização, estando sujeito a alteração sem aviso prévio. 

• Este site utiliza cookies para analisar as preferências de navegação. Se o 

utilizador permitir que os cookies sejam usados, as seguintes informações 

pessoais podem ser armazenadas por nós para uso por terceiros (ver a nossa 

Política de Privacidade). 

• Nem nós nem quaisquer terceiros podem fornecer qualquer garantia quanto à 

precisão, pontualidade, desempenho, integralidade ou adequação das 

informações e materiais encontrados ou oferecidos neste site para qualquer 

finalidade específica. O utilizador reconhece que tais informações e materiais 

apresentados podem conter imprecisões ou erros e nós expressamente 

excluímos a responsabilidade por tais imprecisões ou erros na máxima extensão 

permitida por lei. 

• A utilização de qualquer informação ou material apresentado neste site é 

inteiramente por sua conta e risco, pelo qual não seremos responsáveis. Será 

de sua responsabilidade garantir que quaisquer produtos, serviços ou 

informações disponíveis através deste site atendam aos seus requisitos 

específicos. 



• Este site contém material que é de propriedade ou licenciado para nós. Este 

material inclui, mas não se limita a design, layout, aparência e gráficos. A 

reprodução é proibida nos termos dos direitos autorais, 

• Todas as marcas registradas reproduzidas neste site, que não são de 

propriedade ou licenciadas ao operador, são reconhecidas no site. 

• Este site inclui links para outros sites, os quais são fornecidos para a sua 

conveniência para fornecer mais informações. Eles não significam que 

endossamos o (s) site (s). Não nos responsabilizamos pelo conteúdo do (s) site 

(s) vinculado (s). 

• O uso deste site e qualquer litígio decorrente de tal uso do site está sujeito às 

leis de Portugal. 

 


