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TERMOS E CONDIÇÕES 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

A Go Origin, Lda. é detentora de Propriedade Intelectual registada que inclui um exclusivo Software Multi-

negócios de suporte ao uso de um inovador Sistema Go Origin de gestão estratégica do mercado global para 

comércio internacional digital de produtos protegidos com Indicação Geográfica (IG) de Origem, que permite 

negociações profissionais, em ambiente de Bolsa, individual e permanente, doravante Sistema. 

A referida Propriedade Intelectual inclui marcas registadas, bem como os logótipos e sinais distintivos, para 

além de outros ativos intelectuais, resultantes de investigação, tais como conceitos, fundamentos, processos 

e métodos operacionais protegidos pelas leis de Propriedade Industrial e pelas leis de Direitos de Autor.  

 

O acesso à página web está sujeito ao conhecimento e aceitação dos Termos e Condições (doravante Termos) 

que se apresentam de seguida: 

 
1. O utilizador da página web deve ler atentamente os Termos, recomendando-se, para o efeito, a sua 

impressão ou a guarda (download) para o computador do utilizador ou noutro suporte eletrónico. 

2. A Go Origin, LDA reserva-se o direito de alterar os Termos sempre que se mostre necessário, sem 

obrigação de notificar o utilizador, sendo da inteira responsabilidade deste a consulta periódica dos 

mesmos. As alterações entram em vigor a partir do momento em que são publicadas. 

3. A Go Origin, LDA é proprietária de marcas registadas, bem como dos logótipos e sinais distintivos, 

os quais não podem ser usados sem o consentimento expresso da Go Origin, LDA. 

4. O Sistema Go Origin, o Software Multi-negócios, a página web, as ferramentas, as aplicações, os 

vídeos, as imagens, os textos, as notícias e os gráficos estão protegidos pelas leis de Propriedade 

Industrial (Código de Propriedade Industrial), pelas leis de Direitos de Autor (Código de Direitos de 

Autor e Direitos Conexos), pelo Decreto-Lei número 252/94, de 20 de outubro, que regula a 

proteção jurídica dos programas de computador e pelo Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de julho 

relativo à proteção das bases de dados. 
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5. A Go Origin, LDA não se responsabiliza no que concerne aos contactos, às informações, aos dados 

e aos produtos disponibilizados pelos Parceiros Oficiais e pelos Parceiros Estratégicos nos espaços 

publicitários a estes atribuídos nesta página web.        

6. A Go Origin, LDA disponibiliza na sua página web hiperligações para outras páginas web, 

propriedade de terceiros que nos concederam autorização para a sua utilização. 

7. As hiperligações para outras páginas web não traduzem uma comunicação a um público novo, para 

efeitos de Direitos de Autor. O utilizador, ao clicar nessas hiperligações, é redirecionado para fora 

da página web, sendo que a nova página que abre não é controlada por nós, nem o seu conteúdo 

é da nossa responsabilidade. 

8. As hiperligações para outras páginas web redirecionam o utilizador para outras páginas web e toda 

a informação e obras a que o utilizador acede provêm de outra página web e não da página web 

onde essa ligação se encontra. 

9. A publicação na página web de detalhes de contacto da Go Origin, LDA ou terceiros, não implica, 

nem expressa, um consentimento destes em receber mensagens comerciais não solicitadas, 

intrusivas ou mensagens que tipicamente sejam enviadas para um grande número de utilizadores 

com um propósito publicitário (SPAM). 

10. As mensagens que envolvam fraudes eletrónicas com o intuito de difundir intencionalmente 

malware (vírus, trojan horses, worms, spyware e similares) serão consideradas abusivas, sendo que 

a Go Origin, LDA agirá judicialmente contra os responsáveis. 

11. O utilizador não deve fazer um uso indevido desta página web, introduzindo intencionalmente 

malware (vírus, trojan horses, worms, spyware e similares) ou qualquer material nocivo ou 

tecnologicamente prejudicial. 

12. O utilizador compromete-se a não tentar aceder de forma não autorizada a esta página web, ao 

servidor em que a página web está alojada ou a qualquer servidor, a base de dados ou ao 

computador relacionado com a Go Origin, LDA. 

13. Qualquer ataque a esta página web ou qualquer página web relacionada com a Go Origin, LDA, será 

comunicado às autoridades competentes de forma a descobrir a identidade do(s) atacante(s). A Go 
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Origin, LDA cooperará com as autoridades competentes para efeitos de aplicação da Lei do 

Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro). 

14. A Go Origin, LDA não garante, nem assume, qualquer responsabilidade no que respeita ao acesso 

contínuo e sem erros à sua página web, motivados por quebras de servidores, atualizações, 

períodos de manutenção ou por problemas derivados das operadoras de telecomunicações, bem 

como não assume qualquer responsabilidade relativa à segurança dos aparelhos dos utilizadores 

que usem a página web. 

15. O utilizador, ao aceitar os Termos, está a aceitar expressamente que o uso da página web é da sua 

inteira responsabilidade e risco. 

 


