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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 
da getAbstract AG, Lucerna, Suíça ("getAbstract") 

A 4. fevereiro 2019 
 
A. Aspetos gerais e Celebração de Contrato 
 
§ 1 Âmbito 
(1) Estes Termos e Condições aplicam-se à oferta online da getAbstract AG (doravante 

«getAbstract») em www.getabstract.com (doravante «Website»). Este é um website 
onde pode solicitar subscrições de conteúdos digitais (doravante «Resumos») através 
do pagamento de um valor. 

(2) Pode aceder e imprimir os atuais Termos de utilização aplicáveis em 
http://www.getabstract.com/pt/operating-agreement/  

 
§ 2 Celebração de Contrato 
(1) A apresentação do produto no nosso Website apresenta uma lista não vinculativa de 

subscrições disponíveis, as quais podem ser adquiridas com diferentes termos e 
diferentes preços e que não constituem uma aplicação vinculativa para a celebração 
de contrato.  

(2) Após selecionar a subscrição e introduzir os seus dados pessoais, pode clicar no 
botão «Comprar», na página de faturação, para celebrar o contrato. Concorda que os 
dados pessoais introduzidos serão usados de acordo com a Política de Privacidade 
disponível em https://www.getabstract.com/pt/privacy-policy/single. 

(3) Depois de recebermos o seu pedido, iremos enviar-lhe um email gerado 
automaticamente com os seus dados de acesso para confirmar que recebemos o seu 
pedido (confirmação de pedido) e que foi estabelecido o contrato acordado.  

 
§ 3 Dados de acesso 
(1) Para usar a subscrição, tem de ser criada uma conta de utilizador. Esta consiste no 

seu endereço de email e numa palavra-passe (“Dados de acesso”). 
(2) Só é possível criar uma conta de utilizador se for introduzido um endereço de email 

atual. Este endereço de email é também utilizado para a comunicação com a 
getAbstract, e o cliente concorda que a getAbstract o possa contactar por qualquer 
meio, incluindo, mas não limitado, ao email. O cliente garante que os seus dados 
usados para criar a sua conta de utilizador estão corretos e completos. 

(3) O cliente garante que vai tratar os Dados de acesso de forma confidencial. O cliente 
está, sem exceção, proibido de ceder os seus dados de acesso a terceiros e/ou dar a 
terceiros acesso ao seu perfil, evitando assim a transferência dos dados de acesso. 
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O cliente reconhece e concorda que é o único responsável, e que a getAbstract não 
será responsabilizada, por quaisquer custos ou taxas decorrentes da utilização dos 
seus Dados de acesso.  

(4) O cliente tem de renunciar a quaisquer atividades que possam ter impacto e/ou 
produzam uma tensão excessiva nas operações do website e na infraestrutura técnica 
subjacente. Em particular, incluem: 
- usar software, scripts ou bases de dados juntamente com a utilização deste 

website; 
- bloquear, reescrever, modificar ou copiar dados e/ou outros conteúdos, exceto 

se for necessário para a utilização adequada do website.  
- enquadrar, suprimir, agregar, piratear, proceder a engenharia reversa, rastrear, 

reproduzir, preparar trabalhos derivados, distribuir, realizar publicamente ou 
mostrar publicamente o Website ou conteúdos da Abstracts. 

- Aplicar uma carga desproporcional ao Website ou à respetiva estrutura do 
servidor ou tentar interferir no funcionamento do Website. 

- Contornar os mecanismos tecnológicos ou de proteção de segurança da 
getAbstract. 

- Usar um script, robot, spider, scraper, ou outra tecnologia automatizada para 
aceder ao Website. 

- Tentar aceder a dados privados ou a informação pessoal de um utilizador do 
Website ou de terceiros. 

- Publicar ou transmitir conteúdos, ou utilizar o Website e/ou conteúdos da 
Abstracts de um modo tal que infrinja quaisquer leis, estatutos, regulamentos, 
ou decretos ou tratados, sejam locais, estatais, distritais, nacionais ou 
internacionais. 

Podem ser aplicadas restrições temporárias a uma conta caso se reconheçam padrões 
de atividades suspeitas. 

 
§ 4 Disponibilidade da Plataforma 
(1) A getAbstract pretende executar o website sem erros. Isto está limitado aos serviços 

que a getAbstract pode influenciar. 
(2) A getAbstract tem a liberdade de restringir o acesso ao Website, total ou parcialmente, 

incluindo conteúdos da Abstracts, temporariamente ou permanentemente, devido ao 
serviço, questões de capacidade ou outros para além do seu âmbito de influência. 

 
§ 5 Direitos e deveres aquando da celebração de uma subscrição 
(1) Depois de celebrar a subscrição selecionada, o cliente irá receber o número acordado 

de conteúdos digitais durante o prazo contratual, os quais são oferecidos como 
serviços “Push” e/ou “Pull” com base no contrato assinado. 
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(2) A getAbstract é livre de fazer a reserva de subscrições específicas, dependendo das 
condições específicas. 

(3) Se um serviço “Push” for contratado para serviços individuais, o número acordado de 
conteúdos da Abstracts será disponibilizado durante o prazo contratual para o seu 
endereço de email introduzido através uma ligação do website. A seleção dos 
conteúdos da Abstracts fica ao critério da getAbstract e baseia-se nos seguintes 
Canais da sua escolha. 

(4) Se um serviço “Pull” for contratado para serviços individuais, o cliente terá acesso à 
base de dados da getAbstract. O cliente tem o direito de visualizar os conteúdos aí 
guardados durante o prazo contratualmente acordado usando o seu acesso online 
(website ou app móvel), para a respetiva leitura online, possível transferência e 
gravação no seu dispositivo final pessoal.  

 
 

B. Características especiais das subscrições relevantes para clientes individuais 
 

§ 6 Subscrição “Iniciante”  
(1) Esta subscrição inclui o acesso online a todos os conteúdos disponíveis na nossa base 

de dados. 
(2) Exceto se acordado expressamente em contrário, o cliente vai receber um (1) conteúdo 

da Abstract por semana durante o prazo contratual como parte de um serviço “Push”. 
(3) Como parte do serviço “Pull”, o subscritor tem o direito de visualizar ou ouvir o 

conteúdo da Abstracts online apresentado sem limitação.  
 

§ 7 Subscrição “Pro mensal” 
(1) Esta subscrição inclui o acesso online e offline a todos os conteúdos disponíveis na 

nossa base de dados. 
(2) Exceto se acordado expressamente em contrário, o cliente vai receber um (1) 

conteúdo da Abstract por semana durante o prazo contratual como parte de um 
serviço “Push”.  

(3) Como parte do serviço “Pull”, o subscritor tem o direito de visualizar o conteúdo da 
Abstracts apresentado sem limitação e de armazenar o mesmo no seu terminal 
pessoal.   

(4) Em derrogação do § 18, a subscrição individual Pro mensal pode ser cancelada em 
qualquer momento sem aviso prévio, efetiva a partir do próximo prazo contratual. Em 
todas as outras situações, os Termos e Condições do § 18 aplicam-se em 
conformidade. 

 
§ 8 Subscrição “Pro” 
(1) Esta subscrição inclui o acesso a todos os conteúdos disponíveis na nossa base de 

dados. 
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(2)  Exceto se explicitamente acordado em contrário, o cliente irá receber um (1) conteúdo 
da Abstract por semana durante o prazo contratual como parte de um serviço “Push”. 

(3) Como parte do serviço “Pull”, o cliente tem o direito de visualizar o conteúdo da 
Abstracts apresentado sem limitação e de armazenar o mesmo no seu terminal 
pessoal.  

 
§ 9 “Subscrição Estudante Iniciante” 
(1) No caso da Subscrição para “Estudante Iniciante”, os termos e condições listados no 

§ 8 aplicam-se ao serviço “Pull” e “Push”, bem como às bibliotecas e aos formatos 
disponíveis.  

(2) Os estudantes com idade superior a 16 anos inscritos numa universidade ou instituto 
que confira um grau académico superior são elegíveis para uma subscrição para 
“Estudante Iniciante” por um período até 48 meses (4 anos). O período não tem de ser 
contínuo. Dois serviços de validação, o UNiDAYS e o SheerID, confirmam o estatuto 
de estudante e revalidam-no periodicamente. É necessário um ID de estudante ou 
qualquer outro documento de confirmação de inscrição válido. A disponibilidade da 
subscrição para “Estudante Iniciante” está sujeita a alteração. 

(3) Se os serviços de validação determinarem que já não é estudante ou se for titular de 
uma subscrição para estudante por um período completo de 48 meses, a sua 
subscrição será suspendida. 

 
§ 10 Subscrição para “Estudante Pro”  
(1) Esta subscrição oferece o acesso online gratuito a todos os conteúdos.  
(2) Os estudantes com idade superior a 16 anos inscritos numa universidade ou instituto 

que confira um grau académico superior são elegíveis para uma subscrição para 
“Estudante Pro” por um período até 48 meses (4 anos). O período não tem de ser 
contínuo. Dois serviços de validação, o UNiDAYS e o SheerID, confirmam o estatuto de 
estudante e revalidam-no periodicamente. É necessário um ID de estudante ou 
qualquer outro documento de confirmação de inscrição válido.  

(3) Se os serviços de validação determinarem que já não é estudante ou se for titular de 
uma subscrição para estudante por um período completo de 48 meses, a sua 
subscrição torna-se automaticamente uma Subscrição “Pro”. 
 

§ 11 Subscrição gratuita durante 3 dias  
(1) Esta subscrição oferece o acesso online gratuito a todos os conteúdos  
(2) Esta subscrição permite um número ilimitado de visualizações online (website e/ou 

app móvel) dos conteúdos durante três (3) dias. Não são permitidos o armazenamento 
offline, transferências ou impressões.  

(3) Após terminar o período experimental gratuito de 3 dias, o cliente irá receber por 
email atualizações regulares sobre ofertas de novos conteúdos e produtos. Pode 
anular a sua subscrição à newsletter em qualquer momento. 

(4) Nenhuma informação de pagamento ou cartão de crédito é necessária para iniciar um 
teste gratuito de 3 dias. 
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§ 12 Subscrição de oferta 
(1) As subscrições listadas no § 6 e no § 8 podem ser adquiridas como uma subscrição 

de oferta para terceiros. 
(2) Exceto se acordado em contrário, o período da subscrição é de um ano. Após terminar 

este período, a subscrição de oferta não é renovável automaticamente. 
(3) Uma subscrição de oferta não pode ser combinada com ofertas especiais ou gratuitas. 

Caso sejam oferecidos descontos adicionais (e.g. para uma segunda subscrição e para 
uma subscrição de oferta adicional), estes apenas se aplicam às subscrições com a 
mesma categoria de preço. 

(4) Não é necessária qualquer informação sobre o pagamento ou o cartão de crédito para 
iniciar uma Demonstração Gratuita por 3 Dias. 

 
C. Outras disposições 
 
§ 13 Condições de pagamento 
(1) O pagamento é feito por cartão de crédito ou Paypal na moeda apresentada no 

procedimento de compra. As suas informações do cartão de crédito (tipo de cartão, 
número do cartão de crédito, data de validade e nome do titular do cartão) ou as 
informações de faturação podem ser enviadas para a getAbstract através da internet. 

(2) Se fizer o pagamento com cartão de crédito, será debitado na sua conta do cartão de 
crédito o montante devido aquando da conclusão do pedido. O cliente concorda que 
o seu cartão de crédito será debitado numa base recorrente, de acordo com o tipo de 
subscrição selecionada, exceto se existir denúncia do contrato, de acordo com o § 
18. O cliente reconhece e concorda que a getAbstract não é proprietária nem controla 
processadores de pagamento de terceiros e não será responsabilizada por quaisquer 
reclamações, reivindicações, causas de ação, dívidas, responsabilidades, danos, 
custos ou despesas, incluindo custos e honorários razoáveis de advogados, 
provenientes ou relacionados com a utilização da mesma, e por isso aconselhamos 
que leia os termos de utilização do contrato de terceiros.  O cliente autoriza a 
getAbstract a trocar as suas informações de pagamento com esses fornecedores de 
serviços de terceiros. 

(3) Se fizer o pagamento por Paypal, será debitado na sua conta de Paypal o montante 
devido aquando da conclusão do pedido. O cliente concorda que a sua conta de Paypal 
será debitada numa base recorrente, de acordo com o tipo de subscrição selecionada, 
exceto se existir denúncia do contrato, de acordo com o § 18. O cliente reconhece e 
concorda que a getAbstract não é proprietária nem controla processadores de 
pagamento de terceiros e não será responsabilizada por quaisquer reclamações, 
reivindicações, causas de ação, dívidas, responsabilidades, danos, custos ou 
despesas, incluindo custos e honorários razoáveis de advogados, provenientes ou 
relacionados com a utilização da mesma, e por isso aconselhamos que leia os termos 
de utilização do contrato de terceiros.  O cliente autoriza a getAbstract a trocar as 
suas informações de pagamento com esses fornecedores de serviços de terceiros. 
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§ 14 Garantia de reembolso 

(1) Oferecemos uma garantia de reembolso voluntária, sem o nosso exclusivo e absoluto 
critério, de acordo com as seguintes disposições: Se não está satisfeito com a 
subscrição e informar a getAbstract desta situação dentro de 14 dias após a 
celebração do contrato, o contrato termina automaticamente e a getAbstract devolve-
lhe qualquer montante que já tenha sido pago. 

(2) A garantia de reembolso não se aplica às aquisições de Subscrições mensais ou de 
Subscrições de oferta.  

 
§ 15 Programa de Milhas de Passageiros Frequentes 
(1) Alguns programas de passageiros frequentes oferecem milhas gratuitas na compra 

de um subscrição da getAbstract. Estas milhas são creditadas caso não seja reclamada 
uma garantia de reembolso e a subscrição da getAbstract seja paga em devido tempo. 
Os programas de passageiros frequentes não podem ser combinados com outras 
promoções ou descontos. 

 
§ 16 Direitos de Autor/Termos de Licença Limitada 
(1) O cliente compreende e concorda que a getAbstract é a proprietária, ou titular, de 

todos os direitos no e para o Website e respetivos conteúdos e Resumos, incluindo, 
mas não se limitando a, qualquer propriedade intelectual e qualquer outra 
propriedade ou direitos de propriedade. O Website e os Resumos estão protegidos 
por todas as leis aplicáveis, nomeadamente de propriedade intelectual, e o cliente 
está expressamente proibido de usar o Website e/ou os Resumos para quaisquer fins 
não mencionados explicitamente no presente Contrato, na ausência de acordo por 
escrito, em separado, assinado pela getAbstract.   

(2) A getAbstract é a proprietária de todas as marcas comerciais, designações comerciais 
e/ou direitos de marca de serviço, sejam registados ou de direito comum, de todas 
as suas marcas, incluindo, sem limitação, GETABSTRACT, GETABSTRACT COMPRESSED 
KNOWLEDGE, e o respetivo Logótipo. Através do presente contrato, o cliente está 
proibido de usar as marcas comercias, marcas de serviço, marcas de design e 
logótipos da getAbstract, ou qualquer imitação a cores, ou qualquer marca cuja 
propriedade ou licença não lhe pertença, como um indicador de fonte, como parte do 
nome de um domínio, ou que de qualquer forma possa suscitar confusão, sem o 
consentimento prévio por escrito da getAbstract.  Todas as marcas comerciais, 
imagens, direitos de autor ou direitos publicitários apresentados que estejam ligados 
à utilização do Website e/ou dos Resumos são propriedade dos seus respetivos 
proprietários. 

(3) O Website, os conteúdos da Abstracts e os materiais relacionados, incluindo mas não 
limitado a qualquer texto, nomes, marcas, estatísticas, gráficos, fotografias, imagens, 
sons, música, vídeos, software, scripts e funcionalidades interativas, bem como os 
respetivos dados associados e serviços gerados por nós, são propriedade de, detidos 
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e licenciados pela getAbstract. A getAbstract concede-lhe uma licença limitada, não 
exclusiva, livre de royalties, não sublicenciada, não transferível e não atribuível para 
aceder ao Website, aos conteúdos do Abstracts e à base de dados da Abstracts para 
ser usada para fins pessoais e não comerciais. O cliente e/ou participante não pode 
conceder sublicenças. Em qualquer momento, apenas uma pessoa com a mesma ID e 
palavra-passe pode aceder à base de dados da getAbstract, exceto se expressamente 
acordado em contrário. 

(4) A getAbstract concede ao cliente e/ou participante um direito de utilização simples e 
não exclusivo dos conteúdos da Abstracts disponíveis durante o prazo contratual. O 
direito de utilização dá-lhes o direito de transferir os conteúdos da Abstracts para 
utilização pessoal, em conformidade com o acordado no presente contrato. No caso 
de a subscrição incluir expressamente transferências de conteúdos, os direitos são 
concedidos com a prorrogação de ter o direito de gravar os conteúdos em suportes 
de dados, visualizá-los num ecrã baseado nestes suportes de dados e imprimi-los 
para fins pessoais, e, se necessário, também pode copiá-los.  

(5) Qualquer utilização que vá além destas indicações só é permitida após a getAbstract 
ter dado o seu consentimento prévio por escrito. Sem o consentimento prévio por 
escrito da getAbstract, os conteúdos da Abstracts não podem ser copiados na sua 
totalidade ou em parte, não podem ser enviados eletronicamente para terceiros, nem 
podem ser disponibilizados a terceiros, distribuídos, vendidos, publicados ou usados 
para fins comerciais.  

 
§ 17 Aviso legal 
(1) A getabstract fornece o website e/ou os conteúdos da abstracts numa base tal como 

está e sem garantias de qualquer tipo, seja expressas, implícitas ou legais, incluindo 
mas não limitado a garantias de comercialização, de qualidade, de adequabilidade a 
um determinado fim, de não infração ou de exatidão. O cliente reconhece e concorda 
com a utilização do website e/ou conteúdos da abstracts por sua conta e risco e que 
a getabstract não será responsabilizada por quaisquer defeitos, erros, omissões, bugs 
ou tempos de inatividade. Qualquer tentativa da getabstract de modificar o website 
e/ou os conteúdos da abstracts não será considerada como uma renúncia desta 
limitação da responsabilidade. A getabstract não será responsabilizada por quaisquer 
conteúdos de terceiros constantes no website e/ou conteúdos da abstracts ou 
quaisquer ligações ou publicidade de terceiros através do website. 

(2) A getabstract não será responsabilizada por quaisquer danos, incluindo sem limitação 
danos consequentes, danos acidentais, danos punitivos, danos especiais, danos 
exemplares, danos indiretos, perdas de lucros, perdas de poupanças, interrupção de 
negócios ou perda de informações provenientes da utilização, seja adequada ou 
indevida, do website e/ou dos conteúdos da abstracts, mesmo que tenha sido 
advertida para a possibilidade de tais danos. a getabstract não assume qualquer 
responsabilidade por quaisquer erros, omissões, interrupções, eliminações, defeitos, 
destruição, acesso não autorizado ou alteração de quaisquer dados. É 
responsabilidade exclusiva do cliente fazer cópias de segurança e proteger os seus 
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próprios dados, a rede, o hardware, os sistemas, os servidores, o software, os 
computadores, os telefones e a segurança. 

(3) Em circunstância alguma, o cliente reconhece e concorda que a responsabilidade 
máxima da getabstract, no âmbito do presente contrato, está limitada ao montante 
pago pelo website e/ou conteúdos da abstracts. As limitações, exclusões e renúncias 
listadas nesta secção serão aplicadas ao limite máximo permitido por lei, mesmo que 
haja uma falha no seu propósito essencial. 

 
§ 18 Prazo contratual 
(1) A subscrição termina após o término do prazo acordado. Caso não seja acordado um 

prazo explícito, aplica-se o prazo de um ano. 
(2) A subscrição é renovada automaticamente exceto se for cancelada por escrito 24 

horas antes do término do prazo (por carta ou por email para 
info@getAbstract.com). Exceto se for cancelada no prazo adequado, a 
subscrição é automaticamente renovada pelo referido prazo contratual 
relevante. Isto não afeta a disposição constante no § 12 e no § 7 

 
§ 19 Conteúdos gerados pelo utilizador 
(1) A getAbstract pode oferecer-lhe a possibilidade de enviar conteúdos gerados pelo 

utilizador para o Website, os quais podem incluir, mas não estão limitados, a texto, 
avaliações, designs, fotografias e outro tipo de conteúdo (coletivamente “Conteúdos 
gerados pelo utilizador”). Exceto aqui autorizado em contrário, o cliente é detentor 
de todos os direitos sobre os seus Conteúdos gerados pelo utilizador. Os Conteúdos 
gerados pelo utilizador podem ser alojados, partilhados e/ou publicados como parte 
dos serviços associados ao Website e podem ser visualizados por outros utilizadores 
do Website. Os Conteúdos gerados pelo utilizador publicados em áreas públicas do 
Website estarão publicamente visíveis para todos os visitantes do Website. O cliente 
reconhece expressamente que a getAbstract não garante qualquer confidencialidade 
no que respeita a quaisquer apresentações dos seus Conteúdos gerados pelo 
utilizador. 

(2) Ao apresentar os Conteúdos gerados pelo utilizador no Website, o cliente concede à 
getAbstract uma licença não exclusiva, irrevogável, livre de royalties, mundial e 
vitalícia para utilizar os Conteúdos gerados pelo utilizador para os fins habituais e 
previstos do Website e para quaisquer fins que estejam relacionados, incluindo, sem 
limitação, a reprodução, preparação de trabalhos derivados, distribuição de cópias, 
realização, apresentação e utilização de quaisquer Conteúdos gerados pelo utilizador 
para o fornecimento dos respetivos serviços, incluindo, sem limitação, o 
fornecimento do Website e/ou dos conteúdos Abstracts. O cliente concorda em 
renunciar a quaisquer direitos morais aos seus Conteúdos gerados pelo utilizador em 
todo o mundo, quer tenha ou não executado os seus direitos morais nos seus 
Conteúdos gerados pelo utilizador. Ao apresentar os Conteúdos gerados pelo 
utilizador no Website, o cliente também concorda em renunciar a quaisquer direitos 
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de publicidade ou privacidade no que se refere aos conteúdos gerados pelo utilizador 
aí apresentados. 

(3) O cliente concorda que é o único responsável por quaisquer Conteúdos gerados pelo 
utilizador apresentados no Website. A getAbstract não assume quaisquer garantias 
no que se refere à validade, exatidão, utilidade ou estatuto legal de quaisquer 
Conteúdos gerados pelo utilizador. O cliente garante que qualquer Conteúdo gerados 
pelo utilizador apresentado no e através do Website não vai violar os direitos de 
terceiros, incluindo, mas não limitado a, marcas comerciais, direitos de autor, e 
direitos de publicidade e privacidade, não vai conter material difamatório ou outro 
material lesivo, nem vai violar quaisquer leis, estatutos, decretos, tratados ou 
regulamentos aplicáveis, sejam locais, estatais, distritais, nacionais ou internacionais. 
O cliente reconhece expressamente que vai interagir e partilhar informações com 
outros utilizadores por sua conta e risco. O cliente concorda que qualquer interação 
com outros utilizadores através do Website não vai prejudicar, fazer-se passar por 
outra pessoa ou assediar terceiros ou violar qualquer lei, estatuto, decreto, tratado 
ou regulamento local, estatal, distrital, nacional ou internacional. 

(4) Secção 230 da Lei de Decência nas Comunicações: O cliente reconhece e concorda 
que a getAbstract é um fornecedor de serviços informáticos interativos ao abrigo da 
Secção 230 da Lei de Decência nas Comunicações. 47 U.S.C. § 230.  A getAbstract 
pode autorizar os utilizadores a apresentar conteúdos no Website e o Website pode 
conter ligações a websites de terceiros, os quais a getAbstract não controla. A 
getAbstract não tem qualquer obrigação de monitorizar os conteúdos apresentados 
no Website, incluindo os Conteúdos gerados pelo utilizador, mas pode, por seu 
exclusivo critério, editar, remover, rejeitar ou gerir os conteúdos apresentados no 
Website sem aviso prévio à parte que fez a apresentação e por qualquer motivo, dado 
que os mesmos podem ser ofensivos, lesivos ou podem ameaçar a segurança de 
terceiros ou violar os termos do presente contrato. O cliente concorda que a 
getAbstract não será considerada como um fornecedor de conteúdos de informação 
e que a getAbstract não será responsabilizada pela republicação de conteúdos 
difamatórios ou lesivos criados por terceiros, seja através do Website ou de outros 
locais. 
 

§ 20 Alterações aos Termos de Utilização 
(1) A getAbstract pode alterar ou adicionar disposições a estes Termos e Condições em 

qualquer momento. 
 
§ 21 Conformidade com a Lei de Proteção da Privacidade de Crianças Online (COPPA - 

Childrens Online Privacy Protection Act) 
(1) O Website e/ou os conteúdos da Abstracts não se destinam a pessoas com menos de 

dezoito (18) anos e a getAbstract não vai recolher conscientemente informações 
pessoais identificáveis sobre crianças com menos de treze (13) anos de acordo com 
os requisitos definidos nestes Termos e Condições. Se a getAbstract recolher 
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inadvertidamente informações pessoais identificáveis, a getAbstract irá eliminar as 
informações pessoais identificáveis em conformidade com os respetivos protocolos 
de segurança, mediante aviso. 

 
§ 22 Indemnização 
(1) O cliente concorda em indemnizar, isentar e defender a ,getAbstract, os respetivos 

administradores, membros, funcionários, agentes e diretores de e contra todas e 
quaisquer reclamações, reivindicações, causas de ação, dívidas, responsabilidades, 
danos, custos ou despesas, incluindo custos e honorários razoáveis de advogados, 
provenientes ou relacionados com a utilização do Website e/ou dos conteúdos da 
Abstracts, da sua violação de um termo ou disposição destes Termos e Condições, ou 
da sua violação dos direitos de terceiros. O cliente concorda que a sua obrigação de 
isentar, defender e indemnizar a getAbstract vai manter-se após o término ou 
incumprimento destes Termos e Condições e da sua utilização do Website e/ou dos 
conteúdos da Abstracts. O cliente reconhece e concorda que a sua obrigação de 
defender a getAbstract não irá dar-lhe o direito de controlar a defesa da getAbstract 
e concorda expressamente que a getAbstract tem o direito de direcionar e controlar 
a sua defesa, independentemente da sua obrigação de defender a getAbstract. 

 
§ 23 Disposições finais 
(1) Caso seja empresário, pessoa coletiva sujeita ao direito público ou a recursos 

económicos especiais sob direito público, a jurisdição exclusiva, incluindo o local, de 
todos os litígios decorrentes ou ligados a estes Termos e Condições, ou relacionados 
com quaisquer questões sujeitas a estes Termos e Condições entre o cliente e a 
getAbstract é a de Lucerna, Suíça, e a getAbstract reserva-se o direito de, por seu 
exclusivo e absoluto critério, realizar reclamações contra o cliente no seu local de 
atividade.  O cliente compreende e concorda que está sujeito à jurisdição exclusiva de 
Lucerna, Suíça com base na sua utilização do Website e/ou dos Resumos.  As partes 
concordam que, na medida do permitido, as disposições da Lei Uniforme de 
Transações de Informação Computorizada, da Lei de Assinaturas Digitais de Comércio 
Global e Nacional, da Lei Uniforme de Transações Eletrónicas, da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, 
quaisquer adaptações estatutárias federais ou estatais ou equivalentes às Leis e 
Convenção acima mencionadas, e quaisquer outras leis estatais ou federais 
relacionadas com contratos eletrónicos, assinaturas eletrónicas ou registos 
eletrónicos não são aplicáveis ao presente Contrato. 

(2) Quaisquer desvios em relação aos presentes Termos e Condições Gerais só são válidos 
se forem acordados por escrito.  

(3) O cliente e a getabstract concordam que qualquer ação instaurada que possa derivar 
ou estar ligada ao presente contrato ou que esteja relacionada com o website e/ou os 
resumos ao abrigo do presente contrato deve ser iniciada no prazo de um ano após o 
fundamento da ação instaurada. Caso não consiga afirmar a referida ação no prazo 
de um ano, vai excluir permanentemente toda e qualquer ajuda. 
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(4) Só será permitido ao cliente intentar ações contra a getabstract de forma individual, 
não como queixoso ou parte interessada em qualquer ação coletiva ou representativa 
ou tramitação, e o cliente só poderá procurar ajuda (incluindo monetária, injuntiva e 
declarativa) de forma individual. 

(5) Se o contrato contiver disposições inválidas, esse facto não irá afetar a validade geral 
do contrato. 

(6) Os serviços são exclusivamente fornecidos com base nestes Termos e Condições 
Gerais. Opomo-nos a qualquer inclusão dos seus Termos e Condições Gerais 
contrários aos nossos Termos e Condições Gerais.  

(7) Estes Termos e Condições, incluindo a Política de Privacidade e a Política de Direitos 
de Autor aqui incluídas, constituem o acordo integral entre as partes relacionado com 
o objeto do contrato e sobrepõem-se a todos os acordos, declarações ou 
representações anteriores.   

(8) O cliente concorda que todos e quaisquer litígios decorrentes ou ligados a estes 
termos e condições ou relacionados com quaisquer questões sujeitas a estes termos 
e condições, incluindo, sem limitação, a sua utilização do website e/ou dos conteúdos 
da abstracts, independentemente de estarem expressos no contrato, 
extracontratualmente ou de qualquer outra forma, devem ser exclusivamente regidos 
e interpretados de acordo com o direito substantivo da suíça. 


