Termos e Condições

INICIATIVAS LOCAIS DE
MUDANÇA

Antes de aceder e utilizar o website, leia atentamente os Termos e Condições.
Mediante o acesso e utilização deste website, o utilizador declara ter lido,
compreendido e aceite os Termos e Condições abaixo descritos, sem necessidade de
qualquer ato ou consentimento posterior.
Os Termos e Condições poderão ser alterados em qualquer momento por decisão da
equipa do projeto Alternativas – Iniciativas locais para uma transformação global,
considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação
no website. O acesso e a utilização posteriores do site pelo utilizador, serão
considerados como um sinal inequívoco de que o mesmo leu, aceitou e compreendeu os
Termos e Condições alterados.
Transmissão de Dados
Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que nos envie a esta página
web através de correio electrónico ou qualquer outro meio, contendo dados, questões,
comentários, sugestões ou similares serão tratados como dados confidenciais e com
direitos de propriedade.
Direitos de Propriedade Intelectual
Está autorizado a navegar, a reproduzir extractos de conteúdos deste website através
de impressão e/ou de efetuar downloads. Esta situação é apenas permitida sob a
condição de respeitar os direitos de autor e outros direitos intelectuais, e desde que
seja efetuada uma menção à referência nessas reproduções. 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.

Termos e Condições

INICIATIVAS LOCAIS DE
MUDANÇA

Antes de aceder e utilizar o website, leia atentamente os Termos e Condições.
Mediante o acesso e utilização deste website, o utilizador declara ter lido,
compreendido e aceite os Termos e Condições abaixo descritos, sem necessidade de
qualquer ato ou consentimento posterior.
Os Termos e Condições poderão ser alterados em qualquer momento por decisão da
equipa do projeto Alternativas – Iniciativas locais para uma transformação global,
considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação
no website. O acesso e a utilização posteriores do site pelo utilizador, serão
considerados como um sinal inequívoco de que o mesmo leu, aceitou e compreendeu os
Termos e Condições alterados.
Transmissão de Dados
Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que nos envie a esta página
web através de correio electrónico ou qualquer outro meio, contendo dados, questões,
comentários, sugestões ou similares serão tratados como dados confidenciais e com
direitos de propriedade.
Direitos de Propriedade Intelectual
Está autorizado a navegar, a reproduzir extractos de conteúdos deste website através
de impressão e/ou de efetuar downloads. Esta situação é apenas permitida sob a
condição de respeitar os direitos de autor e outros direitos intelectuais, e desde que
seja efetuada uma menção à referência nessas reproduções. 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.

