POR FAVOR, LEIA E ANALISE CUIDADOSAMENTE O SEGUINTE ACORDO
DE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTE WEB SITE.

Bem-vindo(a) à APEEGAST®.
Este sítio é propriedade da APEEGAST, que o mantém operacional. A sua
conceção e respetivo conteúdo foram concebidos em conformidade com as leis
e regulamentos em vigor em Portugal.
A APEEGAST respeita o seu direito à privacidade no domínio online, ao utilizar
o nosso sítio da internet e comunicar eletronicamente connosco.
Ao utilizar este sítio da internet está a aceitar este Acordo de
Condições de Utilização.
1.

Aceitação

Ao utilizar este sítio da internet obriga-se a aceitar e a cumprir as Condições
de Utilização estabelecidas no presente acordo. Se não concorda com este
acordo, por favor não utilize este sítio da internet. A APEEGAST reserva-se o
direito de alterar, periodicamente, essas condições conforme necessário.
Aconselhamos que verifique estes termos com regularidade a fim de se
assegurar de que está a par de quaisquer alterações. Excecionalmente
poderemos notificar os utilizadores de quaisquer alterações e da data da sua
entrada em vigor no sítio da internet no âmbito do presente acordo. Poderá
consultar a versão em vigor do presente Acordo de Condições de Utilização,
em qualquer momento, através de uma ligação existente no final de cada
página deste sítio da internet.
2.

Âmbito

As condições de utilização estabelecidas no presente acordo são aplicáveis
apenas à sua utilização deste sítio da internet.
3.

Descrição

Este sítio da internet inclui muita informação destinada a profissionais de
cuidados de saúde, tendencialmente enfermeiros relacionados com a área da
Gastrenterologia, incluindo artigos de investigação e notícias, slides,
ferramentas, outro material educacional e outros recursos. Toda a informação
contida neste sítio da internet destina-se apenas a indivíduos maiores que
sejam profissionais de cuidados de saúde. Na qualidade de profissional de
cuidados de saúde deverá usar o seu próprio critério profissional para avaliar a
informação facultada neste sítio da internet. Recomendamos também a
consulta de outras fontes e referências profissionais antes de qualquer

avaliação ou decisão. É proibida a inclusão de conteúdos ou a prestação de
serviços em sítios de internet de terceiros que possam prejudicar a imagem do
próprio apeegast.pt, reservando esta o direito de proibir, limitar ou requerer o
cancelamento das ligações (links) para o seu sitio, quando o considerar
apropriado, bastando, para tanto, a comunicação simples ao proprietário da
página Web, sem que, em nenhuma circunstância, esteja obrigado a pagar
qualquer compensação por essa ligação.
4.

Conteúdo de Informação de terceiros

Este sítio da internet contém informação prestada por terceiros, fornecendo
também ligações a outros sítios da Internet. Embora a APEEGAST tenha
tomado medidas razoáveis no sentido de garantir a fiabilidade da informação
contida neste sítio da internet, não assume qualquer responsabilidade por
informação facultada por terceiros ou pelo conteúdo de outros sítios da
Internet para os quais fornecemos ligações. Os referidos sítios da Internet são
regidos pelas suas próprias condições de utilização, apresentados nos mesmos.
Assim sendo, é conveniente que o utilizador leia com atenção a política de
privacidade destes sítios para que possa conhecer o tratamento que os
mesmos dão aos seus dados pessoais. A APEEGAST reserva o direito de os
atualizar, restringir ou eliminar, temporária ou definitivamente, quando
considere oportuno. O utilizador ao aceitar as presentes condições está a
aceitar a existência de publicidade no sítio da internet da APEEGAST. Estas
empresas que publicitam no sítio da internet da APEEGAST podem usar cookies
e web beacons para recolher informações não pessoais sobre as visitas que o
utilizador faz.
5.

Consequências

A APEEGAST não se responsabiliza pela má utilização que o utilizador faça das
aplicações ou dos conteúdos do seu sítio da internet. O utilizador comprometese a não utilizar este sítio da internet para fins ilegais ou proibidos, recaindo,
única e exclusivamente, sobre o utilizador a responsabilidade sobre essa má
utilização.
Na eventualidade de violação deste acordo provocar danos a terceiros,
concorda em indemnizar e eximir a APEEGAST da responsabilidade por todas e
quaisquer perdas, danos ou despesas. Em caso de litígio entre as partes
relacionado com o presente acordo ou com a sua utilização deste sítio da
internet, o mesmo será dirimido através de negociações graciosas entre as
partes. Caso estas diligências se revelem infrutíferas, todas as controvérsias,
reclamações ou litígios serão objeto de arbitragem obrigatória em Portugal nos
termos dos Regulamentos da Associação Internacional de Arbitragem. O
resultado da arbitragem terá carácter final e vinculativo, podendo ser
confirmado e aplicado por qualquer tribunal de jurisdição competente em
Portugal. Todas as partes serão responsáveis pelo pagamento de despesas de
advocacia decorrentes do processo de arbitragem, assumindo equitativamente
os custos da arbitragem.

