
TERMS AND CONDITIONS 

The Portal is managed by MEO and Turismo de Portugal, I.P., and is focused on presenting 
information about the Unwanted Shapes activation. 

The Portal has no profit goals whatsoever, and there is no underlying commercial interest or 
any other interest in the selection of presented contents. Portal contents are based on 
editorial and marketing criteria. 

However, users must read the Use Terms and Conditions before browsing the Portal. 

The Portal use and permanence on the Portal imply the unreserved acceptance of its terms 
and conditions by the visitor/user, hence, users/visitors must promptly terminate browsing if 
do not agree with said terms and conditions. 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. reserves the right to change the Portal appearance and 
configuration, and its use terms and conditions, at all times, so visitors/users should check said 
terms and conditions whenever they access the Portal. 

 

Property Rights 

All content found on the Portal, namely, texts, photos, images, illustrations, drawings, 
graphics, prints, trademarks, logos, advertising, audio and video materials, web design, 
software and any other distinctive signs liable to be commercially and industrially used are 
protected under the general law and legislation regarding intellectual and industrial property, 
copyrights and associated rights, and cannot be used outside the Portal without prior written 
consent by MEO and Turismo de Portugal, I.P. 

Without prejudice to the provisions above, users may download or copy the Portal contents 
strictly for personal use. 

The use of the Portal for illegal purposes or purposes that may be deemed dishonorable for 
the image of MEO and / or Turismo de Portugal, I.P. is strictly forbidden. 

Misusing, forging, taking advantage of misused or forged content, unlawful identification and 
unfair competition are punishable by law. 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. reserve the right to take legal action against the authors of 
any copy, reproduction or any other non-authorized use of the Portal content by third parties. 

 

Liability Disclaimer 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. reserve the right to partially or totally suspend, change or 
discontinue the whole our part of the Portal publication at all times. Visitors/users hereby 
accept that access to the Portal and its channels and services can be always terminated, with 
or without prior notice, and that MEO and Turismo de Portugal cannot be held liable for that 
fact. 

 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. undertakes to take all measures and actions required for 
the regular operation of the Portal, with the possible availability and continuity in response to 



existing technical means, and to adopt, at all times, the best international practices normally 
used in this industry, particularly in what concerns safety and guaranteeing the confidentiality 
and privacy of the Portal visitors/users, and to prevent by all means possible the existence of 
viruses or other harmful elements that may alter visitor/user’s computer systems. 

Without prejudice to the above provisions, MEO and Turismo de Portugal, I.P. cannot ensure, 
and therefore declines all liabilities regarding any damage arising from interruptions, 
malfunctioning or defects in the Portal operation. Likewise, the Turismo de Portugal, I.P. 
cannot ensure proper continuous Portal operation or the absence of viruses or other damaging 
elements that may harm or alter the visitor/user’s computer systems, their electronic 
documents, or files, and cannot be held liable for any potential damages or losses. 

Further, MEO and Turismo de Portugal, I.P. hereby decline any liability regarding losses that 
may arise from third-party interventions or practices breaching the rights of personality, 
intellectual and industrial property, commercial and industrial secrecy, unfair competition, and 
illegal advertising, and regarding the outcomes of improper intrusions that may harm the 
privacy and safety of the Portal use. 

 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. shall endeavor all required efforts in the sense of ensuring 
that, all information and facts found on the Portal (from those available) are the best and more 
relevant. Nevertheless, MEO and Turismo de Portugal, I.P. cannot explicitly or implicitly ensure 
that the information found in the Portal, provided in it, produced, or issued by third parties is 
always up-to-date and correct, and cannot be held liable for any direct and/or indirect 
consequences arising from the use of said information. 

 

Thus, MEO and Turismo de Portugal I.P. recommend that Portal users directly contact the 
mentioned organizations and companies, in order to obtain confirmation for all information 
gathered. 

MEO and Turismo de Portugal, I.P. are grateful to any visitors/users who report any incorrect 
and/or outdated information found on the Portal for its subsequent correction. 

 

Interpretation and Jurisdiction 

All issues arising from the interpretation of these use terms and conditions and all disputes in 
the scope of this Portal shall be governed exclusively by the Portuguese law and shall be 
subject to the exclusive jurisdiction of the District Court of Lisbon. 

  



Termos e Condições  

 

O Portal é administrado pela MEO e Turismo de Portugal, I.P., e tem por objetivo a 
apresentação do projeto Unwanted Shapes. 

O Portal não tem interesse comercial ou outro na seleção dos conteúdos apresentados. Os 
conteúdos do Portal são formulados a partir de critérios editoriais e de marketing. 

Antes, porém, de qualquer consulta ao Portal, devem ser lidos os Termos de Utilização do 
mesmo. 

A permanência e a utilização do Portal pelo visitante/utilizador implicam a aceitação dos seus 
termos e condições, sem qualquer reserva, pelo que se com estes não concordar deve 
imediatamente cessar a navegação. 

A MEO e Turismo de Portugal, I.P. reserva-se o direito de, a todo o tempo, alterar a 
apresentação e configuração do Portal, bem como dos seus termos e condições de utilização, 
devendo, assim, o visitante/utilizador, sempre que aceder ao Portal, consultar previamente 
estes termos e condições. 

 

Direitos de Propriedade 

Todos os conteúdos do Portal, designadamente, os textos, as fotografias, as imagens, as 
ilustrações, os desenhos, os gráficos, as gravuras, as marcas, os logótipos, a publicidade, os 
materiais de áudio ou de vídeo, o webdesign e o software ou quaisquer outros sinais 
distintivos suscetíveis de utilização comercial e industrial, encontram-se protegidos nos termos 
gerais de direito e pela legislação relativa à propriedade intelectual e industrial, dos direitos de 
autor e direitos conexos, não podendo ser utilizados fora do Portal sem o prévio 
consentimento escrito da MEO e do Turismo de Portugal, I.P. 

Sem prejuízo do que antecede, o utilizador pode descarregar ou copiar os conteúdos do Portal 
estritamente para seu uso pessoal. 

É expressamente proibida a utilização do Portal para fins ilegais ou para fins que possam ser 
considerados indignos da imagem da MEO e do Turismo de Portugal, I.P. 

A usurpação, contrafação, aproveitamento do conteúdo usurpado ou contrafeito, a 
identificação ilegítima e a concorrência desleal são puníveis criminalmente. 

A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. reservam-se o direito de agir judicialmente contra os 
autores de qualquer cópia, reprodução ou outra utilização não autorizada do conteúdo do 
Portal por terceiros. 

 

Exclusão de Responsabilidade 

A MEO e Turismo de Portugal, I.P. reserva-se o direito de a qualquer momento suspender, 
modificar ou descontinuar a publicação de totalidade ou parte do Portal. Os 
visitantes/utilizadores aceitam que o acesso ao Portal e aos seus canais e serviços pode ser 



terminado a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, não podendo a MEO e/ou o 
Turismo de Portugal serem responsabilizados por esse facto. 

A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. comprometem-se a realizar todos os esforços e diligências 
necessárias para manter o normal funcionamento do Portal, com a disponibilidade e 
continuidade possíveis face aos meios técnicos existentes, adotando, em cada momento, as 
melhores práticas internacionais geralmente utilizadas no setor, em particular em matéria de 
segurança e de garantia da confidencialidade e privacidade dos visitantes/utilizadores do 
Portal, evitando também, por todos os meios possíveis, a existência de vírus ou outros 
elementos lesivos que possam provocar alterações no sistema informático do 
visitante/utilizador. 

Sem prejuízo do empenho declarado, a MEO e o Turismo de Portugal, I.P. não podem garantir, 
e por isso declina a sua responsabilidade, pelos danos provocados por interrupções, avarias ou 
deficiências no funcionamento do Portal. Do mesmo modo a MEO e o Turismo de Portugal, I.P. 
não podem assegurar que o Portal funcione corretamente de modo permanente, bem como 
que o mesmo se encontra a todo o momento livre de vírus ou outros elementos lesivos que 
possam danificar ou provocar alterações no sistema informático do visitante/utilizador, nos 
seus documentos eletrónicos ou ficheiros, não sendo, de modo algum, responsável por 
eventuais danos e prejuízos causados. 

A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. declina ainda qualquer responsabilidade pelos prejuízos 
que possam resultar de intervenções ou comportamentos de terceiros que violem direitos de 
personalidade, de propriedade intelectual e industrial, segredos comerciais ou industriais, 
concorrência desleal e publicidade ilícita, bem como o resultado de intromissões abusivas que 
possam afetar a privacidade e a segurança da utilização do Portal. 

A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. desenvolverá todos os esforços no sentido de garantir que 
a informação e os factos constantes do Portal são, de entre os disponíveis, os melhores e os 
mais relevantes. Todavia, a MEO e o Turismo de Portugal, I.P. não dão qualquer garantia, 
explícita ou implícita, de que as informações do Portal que sejam fornecidas, produzidas ou 
emitidas por terceiros estejam sempre atualizadas e corretas, não assumindo qualquer 
responsabilidade pelas consequências, diretas e/ou indiretas, que decorram da utilização da 
informação prestada. A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. recomendam, assim, que os 
utilizadores do Portal contactem diretamente as organizações e empresas mencionadas, por 
forma a confirmarem as informações recolhidas. 

A MEO e o Turismo de Portugal, I.P. agradecem que o visitante/utilizador o informe sempre 
que encontre no Portal dados incorretos e/ou desatualizados, de forma que os mesmos 
possam ser corrigidos. 

 

Interpretação e Foro 

A interpretação destes termos e condições de uso, bem como a resolução de quaisquer litígios 
que surjam no âmbito do Portal serão regulados exclusivamente pela lei portuguesa e 
submetidos à jurisdição exclusiva do Tribunal da Comarca de Lisboa. 

 

 


