AVISOS LEGAIS
TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Aviso Prévio
A utilização do website www.aveledaportugal.pt está sujeita à aceitação, integral e sem
reservas, dos presentes termos e condições de utilização e privacidade abaixo descritos. A
Aveleda S.A. poderá, em qualquer momento e sem aviso prévio, proceder a modificações ou
correções à informação publicitada.
A Aveleda S.A. mantém este site para uso individual, em países e outros territórios onde o
consumo de bebidas alcoólicas seja legal, para pessoas que tenham permissão legal de
consumir bebidas alcoólicas.
O utilizador do site www.aveledaportugal.pt deverá abandonar a sua navegação caso não
aceite os presentes termos e condições, caso não tenha idade legal para consumir bebidas
alcoólicas no seu país ou no território onde se encontre ou se estiver num país ou território
onde o uso e visualização deste site não sejam permitidos.
Uso de Materiais. O utilizador pode imprimir e/ou sugerir a impressão por terceiros de
qualquer material contido neste site que seja passível de ser transferido para o seu
computador, desde que: (1) o material seja para fins exclusivamente pessoais e nãocomerciais; (2) nenhuma indicação de direitos de autor ou outra indicação de propriedade seja
removida do material; (3) o material não seja alterado seja de que forma for.
Direitos de Autor, Marcas e outros Direitos de Propriedade. O conteúdo deste site, incluindo,
mas sem que isto constitua limitação, marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens, materiais
áudios e vídeo, é de propriedade exclusiva da Aveleda S.A., a menos que indicado de outra
forma. Não é permitido ao utilizador do site exibir, reproduzir, distribuir, modificar, transmitir
ou de outro modo usar o material de propriedade da Aveleda S.A. para qualquer finalidade
pública ou comercial sem o consentimento prévio e expresso por escrito da Aveleda S.A..
Isenção de Garantias. A utilização deste site é de risco exclusivo do seu utilizador. Este site e
seu conteúdo são fornecidos sem garantias de qualquer tipo para o utilizador, sejam
expressas ou implícitas, incluindo, mas sem que isto constitua limitação, garantias de
comercialização, de não-infração de direitos de terceiros e de adequação a uma finalidade
específica, ou ainda qualquer garantia de que o acesso a este site seja ininterrupto e/ou isento
de erros ou perturbações, de que este site seja seguro e/ou isento de vírus ou de prejuízos
para o utilizador de qualquer origem ou, de que as informações contidas neste site sejam
completas, precisas e/ou atuais.
A Aveleda S.A. reserva-se o direito de, em qualquer momento e sem aviso prévio, restringir ou
impedir o acesso do utilizador a este site ou a qualquer recurso ou parte do mesmo.
Limitação de responsabilidade. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a
Aveleda S.A., incluindo, mas sem que isto constitua limitação, todos os seus responsáveis
legais, Administradores, colaboradores, agentes e/ou parceiros, não serão responsáveis
perante o utilizador do site, por qualquer possível dano, prejuízo e/ou lesão (incluindo, mas
sem que isto constitua limitação, danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, consequentes
e punitivos, lucros cessantes e danos resultantes de informação perdida e/ou interrupção de
atividades) decorrentes ou relativos ao uso ou inabilidade para o uso deste site e do seu

conteúdo, seja com base em garantia, contrato, delito ou qualquer outro fundamento legal,
independentemente da Aveleda S.A. ter sido negligente ou não ter sido notificada da
existência de tal dano.
Indemnização. O utilizador deste site concorda em defender, indemnizar e isentar de
responsabilidade a Aveleda S.A. de e contra qualquer reivindicação ou demanda apresentada
por quaisquer terceiros, e de todas as obrigações, danos, custos e despesas associadas
(incluindo, mas sem que isto constitua limitação, honorários advocatícios razoáveis)
decorrentes e/ou relativos ao uso deste site, conteúdo que o Utilizador transmita a este site,
violação pelo Utilizador de quaisquer direitos de terceiros e/ou o não cumprimento por parte
do Utilizador dos Termos e Condições.
Jurisdições. Os Termos e Condições serão regidos e interpretados de acordo com a Lei
Portuguesa. O utilizador consente, de modo irrevogável, quanto à jurisdição dos tribunais
localizados em Portugal para qualquer ação decorrente e/ou relacionada com os Termos e
Condições e/ou com a utilização ou navegação deste site.
Material e mensagens disponibilizadas pelo utilizador. O utilizador poderá publicar no site ou
enviar à AVELEDA, S.A., designadamente através de correio eletrónico, upload ou outras
formas que venham a ser disponibilizadas, textos, comentários, mensagens, informação,
gráficos, fotografias, artigos informativos ou de opinião, ilustrações, áudio, vídeo e outros
conteúdos ou materiais (à frente designados por “Material”).
A publicação ou o envio de Material pelo utilizador nos termos acima descritos pressupõe e
implica a declaração tácita de que o utilizador é o autor do Material que enviou e que, de livre
e espontânea vontade e sem exigir qualquer contrapartida, autoriza que a AVELEDA, S.A. ou
terceiros por si indicados, de forma livre, gratuita e sem restrições ou limite temporal,
territorial, de formatos ou de suportes, procedam à sua fixação, edição, divulgação,
publicação, utilização, reprodução, adaptação, modificação, comunicação ao público,
radiodifusão e exploração, direta ou indireta, temporária ou permanente, para fins comerciais,
nomeadamente em quaisquer promoções e campanhas publicitárias de quaisquer produtos
fabricados ou comercializados pela AVELEDA, S.A..
A AVELEDA, S.A. não ficará vinculada a quaisquer obrigações de confidencialidade
relativamente ao Material já que o mesmo será considerado como não confidencial e não
reservado.
A submissão de Material nos termos previstos neste ponto pressupõe e implica a declaração
tácita de que o utilizador: é maior de idade, é o autor do Material que enviou, e que o mesmo
resulta da sua criação original e inédita, de modo a que não dê lugar a reclamações por
violação de direitos de propriedade industrial por parte de terceiros ou pela própria AVELEDA,
S.A., assumindo o utilizador todas as responsabilidades de qualquer reclamação neste sentido;
o utilizador obriga-se a ressarcir integralmente a AVELEDA, S.A. por quaisquer indemnizações,
custos ou despesas de qualquer natureza que esta venha a suportar em consequência de
quaisquer reclamações de qualquer espécie ou natureza que contra a AVELEDA, S.A. sejam
dirigidas por terceiros, com fundamento na violação de direitos de autor, licenças, patentes e
outros direitos de propriedade industrial, direitos de imagem e outros.

O utilizador declara e garante não transmitir a este site qualquer conteúdo ilícito, ameaçador,
acusatório, difamatório, obsceno, escandaloso, pornográfico ou profano e/ou qualquer outro
conteúdo que possa constituir ou promover qualquer conduta inadequado e em violação à Lei.
A Aveleda S.A. cooperará com quaisquer autoridades competentes para a aplicação da Lei ou
decisão de tribunal solicitando ou ordenando à Aveleda S.A. que revele a identidade ou ajude a
identificar ou localizar o utilizador que transmitiu tal conteúdo.
A AVELEDA, S.A. reserva-se o direito de, a qualquer momento, na sua inteira
discricionariedade, sem aviso prévio e sem que daí lhe advenha qualquer responsabilidade,
não efetuar a afixação (“post”) ou publicação, bem como de editar ou remover, qualquer
Material que não corresponda aos seus padrões de qualidade, não aluda à temática da secção
do site, não seja apropriado ou não cumpra o disposto nos presentes Termos e Condições.
Todavia, a AVELEDA, S.A. não será responsável, a qualquer título, por qualquer falha ou atraso
na remoção de tal Material.
A AVELEDA, S.A. não tem a obrigação de validar ou verificar previamente qualquer Material
que seja disponibilizado pelo utilizador. O Material constitui o ponto de vista e a opinião
pessoal do utilizador, que é o único responsável pelo respetivo conteúdo, não sendo a
AVELEDA, S.A. responsável, a qualquer título, pelo conteúdo do Material disponibilizado pelo
utilizador ou por qualquer conteúdo que tenha sido licenciado à AVELEDA, S.A..
A publicação ou o envio de Material pelo utilizador nos termos acima descritos pressupõe a
aceitação, sem reservas, condições ou modificações, dos Termos e Condições, designadamente
dos termos estabelecidos neste ponto.
Declaração de Privacidade. O servidor de domínio para este site regista e armazena
unicamente as informações por definição normalmente registadas pelo Servidor, isto é, o
Endereço de Protocolo Internet pelo qual o Utilizador teve acesso à internet; a data e a
duração do acesso do utilizador a este site; o endereço na internet do site que trouxe o
utilizador diretamente a este site e, se preciso e com a finalidade de estabelecer que o
utilizador é de idade legal para consumir bebidas alcoólicas, a idade do utilizador. Estas
informações serão usadas para medir o número de visitas às diferentes secções deste site,
determinar se os seus utilizadores têm idade legal para consumir bebidas alcoólicas e para
ajudar a Aveleda, S.A. a tornar este site mais útil para todos os seus utilizadores.
Privacidade e Dados Pessoais. A Aveleda S.A. guarda informação pessoal identificável,
designadamente nome, data de nascimento, email, telefone e país, mas apenas com o
consentimento expresso do visitante da página e titular dos dados e com o aviso do uso dado a
esta informação. A Aveleda, S.A. compromete-se a não compartilhar ou fornecer a terceiros os
dados pessoais do utilizador que sejam recolhidos e tratados nos termos expostos, sem o
consentimento expresso do utilizador. A qualquer momento o utilizador pode alterar e/ou
eliminar os dados pessoais que comunicou à Aveleda, S.A..
Links. Os links constantes deste site podem conduzir a outras páginas web, cujo conteúdo não
é responsabilidade da Aveleda S.A.. A Aveleda S.A. procura selecionar cuidadosamente as
páginas web que crê serem úteis ao utilizador e que crê cumprem os elevados níveis de
exigência por que se guia. Porém, a Aveleda S.A. adverte expressamente que não garante, não
subscreve, nem apoia, por qualquer forma ou meio, a qualidade, a precisão, a atualidade, a
correção das informações deles constantes, nem assume qualquer responsabilidade quanto ao

conteúdo e acesso aos mesmos. O acesso pelo utilizador a qualquer desses sites são
conduzidos por sua inteira conta e risco.

Disposições Gerais. Se qualquer disposição dos Termos e Condições for considerada como
sendo nula por qualquer tribunal com jurisdição competente, a invalidade de qualquer dessas
disposições não afetará a validade das restantes disposições dos Termos e Condições, que
permanecerão em pleno vigor.

