
Termos de Utilização 

Utilização de Conteúdo 

Todos os conteúdos neste site são propriedade do grupo de empresas Boehringer 

Ingelheim e estão protegidos por direitos de autor.  

É concedida autorização para utilizar os documentos deste site, desde que (1) este 

aviso e, em particular, a declaração de direitos de autor e de autorização surjam em 

todas as cópias, (2) a utilização de tais documentos deste site seja feita exclusivamente 

para fins informativos, de divulgação, sem carácter comercial ou pessoal e que os 

mesmos não sejam copiados ou publicados em qualquer computador de rede ou 

difundidos em meios comerciais e (3) que não lhes sejam introduzidas quaisquer 

alterações. É expressamente proibida a sua utilização para outros fins que não os aqui 

estabelecidos e permitidos, e pode resultar em graves sanções civis e penais. As 

violações serão objeto de ação judicial. 

A autorização concedida em cima não inclui a utilização do desenho e do esquema do 

site boehringer-ingelheim.com ou qualquer outro site detido, operado, licenciado ou 

controlado por qualquer empresa do grupo Boehringer Ingelheim. Os elementos 

constantes nos sites encontram-se protegidos por direitos de autor, imagem comercial, 

marca comercial, concorrência desleal e outras leis e não podem ser copiados ou 

imitados total ou parcialmente. Nenhum logo, gráfico, marca comercial, imagem 

comercial, som ou imagem de deste site pode ser copiado ou retransmitido, salvo se for 

expressamente permitido pela empresa Boehringer Ingelheim específica detentora 

desses direitos. 

Todos os direitos não concedidos aqui encontram-se reservados. 

Aviso de marca comercial 

O nome da empresa e a marca do prémio aqui mencionados podem ser marcas 

comerciais dos seus respetivos proprietários. A utilização desta, do nome da empresa 

Boehringer Ingelheim e o logo da empresa, salvo disposição em contrário contida no 

presente, é expressamente proibida e pode estar em violação do direito penal.  

Limitação de responsabilidade 

O grupo de empresas Boehringer Ingelheim e/ou os seus respetivos fornecedores não 

fazem representação sobre a adequação da informação nos documentos publicados 

neste site para qualquer fim. Tais documentos são fornecidos "como estão" sem 

qualquer tipo de garantia. O grupo de empresas Boehringer ingelheim e/ou os seus 

respetivos fornecedores declinam também todas as garantias e condições relativamente 



a estas informações, inclusive todas as condições de comercialização e garantias 

implícitas, adequação a um determinado fim, título ou não infração. Qualquer acesso e 

utilização de e o conteúdo aqui contido é feito por seu próprio risco. Em caso algum, as 

entidades do grupo de empresas Boehringer Ingelheim e/ou os seus respetivos 

fornecedores são responsáveis por quaisquer danos especiais, indiretos ou 

consequentes ou danos resultantes de qualquer perda de uso, dados ou lucros, seja 

numa ação de contratos, negligência ou outra ação ilícita decorrente ou relacionada com 

a utilização ou desempenho das informações disponíveis no site. 

O grupo de empresas Boehringer Ingelheim e/ou os seus respetivos fornecedores 

podem, a qualquer momento, introduzir melhorias e/ou alterações ao programa aqui 

descrito. 

Estão disponíveis neste site declarações sobre software, 
documentos e serviços 

Em caso algum, o grupo de empresas Boehringer Ingelheim e/ou os seus respetivos 

fornecedores são responsáveis por quaisquer danos especiais, indiretos ou 

consequentes ou danos resultantes de qualquer perda de uso, dados ou lucros, seja 

numa ação de contratos, negligência ou outra ação ilícita decorrente ou relacionada com 

a utilização ou desempenho de software, documentos, prestação ou falha na prestação 

de serviços, ou informações disponíveis no site. 

Questões e Feedback 

As questões e outros feedback enviados à Boehringer Ingelheim através deste site não 

devem conter perguntas sobre questões pessoais de saúde ou sobre produtos 

específicos sujeitos a receita médica que devam ser dirigidas a profissionais de saúde. 

Se algum utilizador destes documentos responder com informação contendo dados de 

feedback, tais como perguntas, comentários, sugestões, ou coisa semelhante 

relativamente ao conteúdo de tais documentos, tais informações deverão ser 

consideradas não-confidenciais e o grupo de empresas Boehringer Ingelheim não têm 

nenhuma obrigação de qualquer tipo relativamente a tais informações e terá liberdade 

para as reproduzir, utilizar, divulgar e distribuir – contudo, será feito apenas de forma 

anónima em caso de legislação aplicável em matéria de privacidade — tais informações 

a outros sem limitações. 
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