
Termos e Condições 

A Associação INTEGRALAR - Intervenção de Excelência no Sector Agro-Alimentar - doravante 
PORTUGALFOODS, é uma Associação de âmbito nacional que tem como missão reforçar a 
competitividade das empresas do setor agroalimentar através do aumento do seu índice 
tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e valorização do conhecimento 
orientado para a inovação, bem como promover a internacionalização das empresas do setor 
através da sua capacitação para a internacionalização e na identificação e captação de 
oportunidades. 

O website da PORTUGALFOODS assume-se como uma ferramenta indispensável no 
desenvolvimento da atividade da Associação, no plano da comunicação interna (entre a 
PORTUGALFOODS e os seus Associados) e externa (com o público em geral). 

Ao aceder e navegar no website da PORTUGALFOODS, ou ao utilizar qualquer conteúdo do 
site, o utilizador aceita vincular-se aos presentes termos e condições de utilização do mesmo. 

Termos e Condições de Utilização do website da PORTUGALFOODS 

Propriedade Intelectual e industrial 

AVISO RELATIVO A DIREITOS DE AUTOR. Copyright©PortugalFoods. Todos os direitos 
reservados. Quaisquer direitos que não sejam expressamente concedidos são reservados. 
O website da PORTUGALFOODS e o conteúdo nele disponibilizado encontram-se protegidos 
pelas leis relativas a direitos de autor e propriedade industrial e não poderão ser copiados, 
reproduzidos nem difundidos, seja na sua totalidade ou em parte. Exceptuam-se a esta 
interdição os usos autorizados por lei pelo que se concede autorização para copiar e distribuir 
os materiais disponibilizados neste site, desde que: (1) em todas as cópias seja feita 
referência ao documento original em https://www.portugalfoods.org; (2) seja incluído o aviso 
relativo a direitos de autor acima apresentado em todas as cópias e que tanto o aviso de 
direitos de autor como este aviso de autorização estejam visíveis, (3) a utilização desses 
materiais se destine exclusivamente a fins informativos e pessoais e não comerciais, e que (4) 
não sejam efectuadas quaisquer alterações nos materiais. 

Portanto, a utilização de tais materiais para quaisquer outros fins encontra-se expressamente 
proibida, devendo qualquer outro tipo de utilização ser previamente autorizado por escrito pela 
PORTUGALFOODS. 

Responsabilidade (ou Declaração de Exoneração de Responsabilidade) 

Até à extensão máxima permitida pela lei aplicável, a PORTUGALFOODS não será responsável 
por quaisquer danos indirectos ou lucros cessantes, incluindo, mas sem limitação, a perda de 
rendimentos, interrupção de actividade, perda de informação ou incapacidade de utilização. 

A PORTUGALFOODS não se responsabiliza por quaisquer inconvenientes ou prejuízos 
causados ao Utilizador pela utilização da rede de Internet, tais como: rutura de serviço, 
intrusão exterior, anomalias provocadas por vírus informáticos ou qualquer outro caso de 
força maior. 

 



Tratamento de dados pessoais 

O Utilizador autoriza a PORTUGALFOODS a tratar de forma automatizada os dados pessoais 
facultados, em particular, pela utilização de cookies 

Reclamações, denúncias e gestão de diferendos 

O Utilizador poderá apresentar as suas sugestões ou reclamações para a PORTUGALFOODS, 
localizada na Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, Rua Eng.º Frederico Ulrich, 
nº 2650, 4470-605 Moreira da Maia, Portugal, através da linha telefónica +351 220 966 021 ou 
do e-mail geral@PortugalFoods.org 

Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução de Litígios de 
Consumo. Para mais informações consulte o Portal do Consumidor, em www.consumidor.pt  

Direito de alteração dos Termos e Condições  

A PORTUGALFOODS poderá reservar-se o direito de alterar os presentes termos e condições, 
após notificação prévia disponibilizada no próprio website. 

 

 


