T ER MO S DE UT ILIZ AÇÃO DO GO O GLE

Em vigor a 31 de março de 2020
Versões arquivadas

O que é abrangido por estes termos

Sabemos que é tentador ignorar estes Termos de
Utilização, mas é impo ante estabelecer o que pode
esperar de nós à medida que utiliza serviços Google, bem
como o que podemos esperar de si.
Os present es Termos de Ut ilização reflet em o modo de funcionament o do negócio da Google, as leis
aplicáveis à nossa empresa e det erminados aspet os que sempre acredit amos serem verdadeiros.
Como t al, os present es Termos de Ut ilização ajudam a definir a relação da Google consigo quando
int erage com os nossos serviços. Por exemplo, os present es t ermos incluem os seguint es t ópicos:

O que pode esperar de nós, que descreve como fornecemos e desenvolvemos os nossos
serviços
O que esperamos de si, que est abelece det erminadas regras para a ut ilização dos nossos
serviços
Cont eúdo em serviços Google, que descreve os direit os de propriedade int elect ual associados
ao cont eúdo que encont ra nos nossos serviços, independent ement e de pert encer a si, à Google
ou a t erceiros
Em caso de problemas ou discordâncias, que descreve out ros direit os legais seus e o que
esperar no caso de alguém violar os present es t ermos

É import ant e compreender os present es t ermos porque, para ut ilizar os nossos serviços, t em de
aceit ar est es t ermos.

Além dest es t ermos, t ambém publicamos uma Polít ica de Privacidade. Embora não seja part e
int egrant e dest es t ermos, incent ivamos a leit ura da mesma para uma melhor compreensão de como
pode at ualizar, gerir, export ar e eliminar as suas informações.

Fornecedor de serviços
No Espaço Económico Europeu (EEE) e na Suíça, os serviços Google são fornecidos por:

Google Ireland Limit ed
const it uída e a operar de acordo com as leis da Irlanda
Gordon House, Barrow St reet
Dublin 4
Irlanda

Idade mínima obrigatória
Se a sua idade for inferior à idade mínima obrigat ória para gerir a sua própria Cont a Google, t em de t er
aut orização de um dos pais ou do t ut or legal para ut ilizar uma Cont a Google. Peça a um dos pais ou
ao t ut or legal para ler os present es t ermos consigo.

Se for um pai/mãe ou t ut or legal que aceit ou os present es t ermos e aut orizar que a criança ut ilize os
serviços, é responsável pela at ividade da criança nos serviços, na medida em que seja permit ido pela
lei aplicável.

Alguns serviços Google t êm requisit os de idade mínima obrigat ória adicionais, conforme descrit o nos
respet ivos t ermos e polít icas adicionais específicos de serviços.

A sua relação com a Google
Os present es t ermos ajudam a definir a relação ent re si e a Google. Em t ermos gerais, concedemoslhe aut orização para ut ilizar os nossos serviços, se aceit ar respeit ar os present es t ermos, os quais
reflet em o modo de funcionament o do negócio da Google e como a mesma ganha dinheiro. Quando
nos referimos a "Google", "nós", "nos" e "nosso", queremos dizer a Google Ireland Limit ed e respet ivas
afiliadas.

O que pode esperar de nós
Fornecemos uma ampla gama de serviços úteis
Fornecemos uma ampla gama de serviços sujeit os aos present es t ermos que incluem:
aplicações e sit es (como a Pesquisa Google e o Maps)
plat aformas (como o Google Play)
serviços int egrados (como o Maps incorporado em aplicações e sit es de out ras empresas)
disposit ivos (como o Google Home)

Os nossos serviços foram concebidos para funcionarem em conjunt o, o que lhe permit e alt ernar
ent re at ividades de forma mais fácil. Por exemplo, o Maps pode lembrar-lhe de que t em de sair para
um compromisso marcado no seu Calendário Google.

Melhoramos os serviços Google
Mant emos um programa rigoroso de pesquisa de produt os, por isso, ant es de alt erarmos ou
deixarmos de oferecer um serviço, avaliamos cuidadosament e a razoabilidade da alt eração ou
descont inuação, os seus int eresses como ut ilizador, as suas expet at ivas razoáveis e o impact o
pot encial sobre si e t erceiros. Apenas modificamos ou deixamos de oferecer serviços por mot ivos
válidos, por exemplo, para melhorar o desempenho ou a segurança, agir em conformidade com a lei,
impedir at ividades ilegais ou abuso, reflet ir desenvolviment os t écnicos ou porque uma
funcionalidade ou um serviço complet o já não é suficient ement e popular ou lucrat ivo para oferecer.

Se efet uarmos alt erações mat eriais que afet em negat ivament e a sua ut ilização dos nossos
serviços ou se deixarmos de oferecer um serviço, receberá uma not ificação com ant ecedência
razoável e t erá a oport unidade de export ar o cont eúdo da sua Cont a Google at ravés do Google
Takeout , excet o em sit uações urgent es, como para evit ar abusos, responder a requisit os legais ou
resolver problemas de segurança e funcionalidade.

O que esperamos de si

Siga estes termos e os termos adicionais especí cos de serviços
A aut orização que lhe concedemos para ut ilizar os nossos serviços cont inua a ser válida, desde que
respeit e as suas responsabilidades indicadas:
nos present es t ermos
nos t ermos adicionais específicos de serviços, o que pode incluir, por exemplo, aspet os como
a idade mínima obrigat ória

Pode ver, copiar e armazenar os present es t ermos em format o PDF. Pode aceit ar os present es
t ermos e quaisquer t ermos adicionais específicos de serviços quando iniciar sessão na sua Cont a
Google.

Também lhe disponibilizamos várias polít icas, Cent ros de Ajuda e out ros recursos para responder a
pergunt as comuns e definir expet at ivas quant o à ut ilização dos nossos serviços. Esses recursos
incluem a nossa Polít ica de Privacidade, o Cent ro de Ajuda de direit os de aut or, o Cent ro de
segurança e out ras páginas acessíveis a part ir do nosso sit e de polít icas.

Embora lhe t enhamos concedido aut orização para ut ilizar os nossos serviços, ret emos quaisquer
direit os de propriedade int elect ual que t enhamos sobre os serviços.

Respeite os outros
Muit os dos nossos serviços permit em ao ut ilizador int eragir com t erceiros. Pret endemos mant er um
ambient e de respeit o para t odos, o que significa que t em de seguir est as regras básicas de condut a:
agir em conformidade com as leis aplicáveis, incluindo leis de cont rolo de export ações, sanções
e leis sobre o t ráfico de pessoas
respeit ar os direit os de t erceiros, incluindo direit os de privacidade e de propriedade int elect ual
não comet er abuso nem danos cont ra t erceiros ou cont ra si próprio (ou ameaçar ou incent ivar
t al abuso ou danos), por exemplo, ao induzir em erro, defraudar, difamar, prat icar bullying,
assediar ou perseguir e int imidar t erceiros
não abusar, prejudicar int erromper ou int erferir com os serviços

Os nossos t ermos e polít icas adicionais específicos de serviços fornecem mais det alhes acerca da
condut a apropriada que t odas as pessoas que ut ilizem os serviços devem respeit ar. Se considerar

que exist em t erceiros que não est ão a seguir est as regras, muit os dos nossos serviços permit emlhe denunciar abusos. Se at uarmos face a uma denúncia de abuso, t ambém disponibilizamos um
processo just o, conforme descrit o na secção Tomar medidas em caso de problemas.

Autorização para utilizar o seu conteúdo
Alguns dos nossos serviços foram concebidos para permit ir que carregue, envie, armazene, receba
ou part ilhe o seu cont eúdo. Não t em obrigação de fornecer qualquer cont eúdo aos nossos serviços e
é livre de escolher o cont eúdo que pret ende fornecer. Se opt ar por carregar ou part ilhar cont eúdo,
cert ifique-se de que t em os direit os necessários para t al e de que o cont eúdo é legal.

Licença
O seu cont eúdo é sempre seu, o que significa que det ém t odos os direit os de propriedade
int elect ual associados ao mesmo. Por exemplo, t em direit os de propriedade int elect ual sobre
o cont eúdo criat ivo que produz, como as opiniões escrit as por si. Por out ro lado, pode t er o
direit o de part ilhar o cont eúdo criat ivo de t erceiros, se est es lhe t iverem concedido
aut orização.

Precisamos da sua aut orização se os seus direit os de propriedade int elect ual rest ringirem a
nossa ut ilização do seu cont eúdo. Fornece essa aut orização à Google at ravés dest a licença.

O que é abrangido
Est a licença abrange o seu cont eúdo, se o mesmo est iver prot egido por direit os de
propriedade int elect ual.

O que não está abrangido
Est a licença não afet a os seus direit os de prot eção de dados, limit ando-se apenas aos
seus direit os de propriedade int elect ual
Est a licença não abrange os seguint es t ipos de cont eúdos:
informações fact uais disponíveis publicament e que fornece, como correções do
endereço de uma empresa local. Essas informações não exigem uma licença, uma

vez que se considera serem do conheciment o comum e que t odos são livres de as
ut ilizar.
coment ários fornecidos por si, como sugest ões para melhorar os nossos serviços.
Os coment ários são abrangidos pela secção Comunicações relacionadas com
serviços abaixo.

Âmbito
Est a licença é:
mundial, o que significa que é válida em t odo o mundo
não exclusiva, o que significa que pode licenciar o seu cont eúdo a t erceiros
isent a de royalt ies, o que significa que não receberá qualquer mont ant e pela mesma

Direitos
Est a licença aut oriza a Google a realizar as seguint es ações, apenas para as finalidades
limit adas descrit as na secção Finalidade abaixo:

ut ilizar o seu cont eúdo apenas para fins t écnicos, por exemplo, guardar o cont eúdo nos
nossos sist emas e t orná-lo acessível a part ir de qualquer local ou reformat ar o cont eúdo
para permit ir a compat ibilidade com os nossos serviços
disponibilizar publicament e o seu cont eúdo, se o t iver t ornado visível para out ros e
apenas na medida em que o t enha feit o
sublicenciar est es direit os a:
out ros ut ilizadores de forma a permit ir que os serviços funcionem conforme o
pret endido, como para permit ir que part ilhe fot os com pessoas escolhidas por si
os nossos cont rat ant es que assinaram cont rat os connosco que são consist ent es
com os present es t ermos, apenas para as finalidades limit adas descrit as na
secção Finalidade abaixo

Finalidade

Est a licença dest ina-se à finalidade limit ada de operar os serviços, o que significa permit ir
que os mesmos funcionem conforme o pret endido e criar novas funções e funcionalidades.
Tal inclui ut ilizar sist emas aut omat izados e algorit mos para analisar o seu cont eúdo:

det et ar spam, soft ware malicioso e cont eúdo ilegal
reconhecer padrões em dados, como det erminar quando sugerir um novo álbum no
Google Fot os para mant er fot os relacionadas num conjunt o
personalizar os nossos serviços para si, como fornecer recomendações e result ados da
pesquisa, cont eúdo e anúncios personalizados (que pode alt erar ou desat ivar em
Definições dos anúncios)

Est a análise ocorre quando o cont eúdo é enviado, recebido e quando é armazenado.

Duração
Est a licença aplica-se enquant o o seu cont eúdo est iver prot egido por direit os de propriedade
int elect ual, excet o se remover ant ecipadament e o cont eúdo dos nossos serviços.

Se remover dos nossos serviços qualquer cont eúdo abrangido por est a licença, os nossos
sist emas deixarão de disponibilizar publicament e o referido cont eúdo num prazo razoável.
Exist em duas exceções:

Se já part ilhou o seu cont eúdo com t erceiros ant es de o remover. Por exemplo, se
part ilhou uma fot o com um amigo que, post eriorment e, criou uma cópia da mesma ou a
part ilhou novament e, essa fot o pode cont inuar a aparecer na Cont a Google do seu
amigo, mesmo depois de a remover da sua Cont a Google.
Se disponibilizar o seu cont eúdo at ravés de serviços de out ras empresas, é possível que
os mot ores de pesquisa, incluindo a Pesquisa Google, cont inuem a encont rar e
apresent ar o referido cont eúdo nos respet ivos result ados da pesquisa.

Utilizar os serviços Google

A sua Conta Google
Se cumprir est es requisit os de idade mínima obrigat ória, pode criar uma Cont a Google para sua
comodidade. Alguns serviços exigem que t enha uma Cont a Google para poderem funcionar. Por
exemplo, para ut ilizar o Gmail, necessit a de uma Cont a Google para t er uma plat aforma onde possa
enviar e receber emails.

É responsável pelo que faz com a sua Cont a Google, o que inclui t omar medidas razoáveis para a
mant er segura, e recomendamos que ut ilize regularment e a Verificação de segurança.

Utilizar os serviços Google em nome de uma entidade ou
empresa
Muit as ent idades, por exemplo, empresas, organizações sem fins lucrat ivos e escolas, t iram part ido
dos nossos serviços. Para ut ilizar os nossos serviços em nome de uma ent idade:
um represent ant e aut orizado dessa ent idade t em de aceit ar os present es t ermos
o administ rador da sua ent idade pode at ribuir-lhe uma Cont a Google. Esse administ rador pode
exigir que siga regras adicionais e pode t er a capacidade de aceder ou desat ivar a sua Cont a
Google.

Se est iver sediado na União Europeia, os present es t ermos não afet am os direit os que possa t er
como ut ilizador empresarial de serviços de int ermediação online, incluindo plat aformas como o
Google Play, ao abrigo do Regulament o da UE relat ivo a plat aformas para empresas.

Comunicações relacionadas com serviços
Para lhe fornecermos os nossos serviços, por vezes, enviamos-lhe anúncios de serviços e out ras
informações relacionadas com os serviços. Para saber mais sobre como comunicamos consigo,
consult e a Polít ica de Privacidade da Google.

Se opt ar por nos enviar coment ários, como sugest ões para melhorarmos os nossos serviços,
podemos agir com base nos seus coment ários sem assumir qualquer obrigação perant e si.

Conteúdo em serviços Google
O seu conteúdo
Alguns dos nossos serviços dão-lhe a oport unidade de disponibilizar o seu cont eúdo publicament e.
Por exemplo, pode publicar uma opinião sua sobre um produt o ou um rest aurant e ou carregar uma
publicação no blogue criada por si.

Consult e a secção Aut orização para ut ilizar o seu cont eúdo para saber mais sobre os seus
direit os relat ivament e ao seu cont eúdo e sobre como o mesmo é ut ilizado nos nossos serviços
Consult e a secção Remover o seu cont eúdo para saber como e por que mot ivo poderemos
remover dos nossos serviços cont eúdo gerado pelo ut ilizador

Se considera que alguém est á a infringir os seus direit os de propriedade int elect ual, pode not ificarnos da infração para que t omemos medidas adequadas. Por exemplo, suspendemos ou encerramos
as Cont as Google de infrat ores reincident es de direit os de aut or, t al como descrit o no nosso Cent ro
de Ajuda de direit os de aut or.

Conteúdo da Google
Alguns dos nossos serviços incluem cont eúdo que pert ence à Google, por exemplo, grande part e das
ilust rações que vê no Google Maps. Pode ut ilizar o cont eúdo da Google conforme aut orizado pelos
present es t ermos e por quaisquer t ermos adicionais específicos de serviços, mas a Google det ém
t odos os direit os de propriedade int elect ual sobre o respet ivo cont eúdo. Não pode remover, ocult ar
ou alt erar quaisquer marcas, logót ipos ou avisos legais da Google. Se pret ender ut ilizar os nossos
logót ipos ou marca, consult e a página Google Brand Permissions (Aut orizações da marca Google,
disponível em inglês).

Outro conteúdo
Por últ imo, alguns dos nossos serviços concedem-lhe acesso a cont eúdo que pert ence a out ras
pessoas ou ent idades, como a descrição do propriet ário de uma loja do seu próprio negócio ou um
art igo de jornal apresent ado no Google Not ícias. Não pode ut ilizar est e cont eúdo sem aut orização
dessa pessoa ou ent idade, ou conforme permit ido por lei. As opiniões expressas no cont eúdo de

out ras pessoas ou ent idades pert encem às próprias e não reflet em necessariament e as opiniões da
Google.

So ware em serviços Google
Alguns dos nossos serviços incluem soft ware t ransferível. Concedemos-lhe aut orização para ut ilizar
esse soft ware como part e dos serviços.

A licença que lhe damos é:
mundial, o que significa que é válida em t odo o mundo
não exclusiva, o que significa que podemos licenciar o seu cont eúdo a t erceiros
isent a de royalt ies, o que significa que não serão pagos quaisquer mont ant es pela mesma
pessoal, o que significa que não é ext ensível a mais ninguém
int ransmissível, o que significa que não t em aut orização para at ribuir a licença a qualquer out ra
pessoa

Alguns dos nossos serviços incluem soft ware disponibilizado ao abrigo de t ermos de licenças de
código abert o. Por vezes, exist em disposições nas licenças de código abert o que subst it uem
explicit ament e part es dos present es t ermos, por isso, cert ifique-se de que as lê.

Não pode copiar, modificar, dist ribuir, vender ou alugar nenhuma part e dos nossos serviços ou
soft ware. Além disso, não pode prat icar engenharia inversa ou t ent ar ext rair nenhum do nosso
código-font e, excet o se t iver a nossa aut orização por escrit o ou se a lei aplicável o permit ir.

Quando um serviço requer ou inclui soft ware t ransferível, por vezes, esse soft ware é at ualizado
aut omat icament e no seu disposit ivo, assim que uma nova versão ou funcionalidade fica disponível.
Alguns serviços permit em-lhe ajust ar as definições de at ualização aut omát ica.

Em caso de problemas ou discordâncias

Por lei, t em direit o a (1) usufruir de uma det erminada qualidade de serviço e (2) t er acesso a formas
de corrigir problemas, caso os mesmos ocorram. Os present es t ermos não limit am nem anulam
nenhum desses direit os. Por exemplo, se for um consumidor, cont inua a usufruir de t odos os direit os
legais concedidos pela lei aplicável.

Exclusões de responsabilidade
Os únicos compromissos que assumimos acerca dos nossos serviços (incluindo o cont eúdo dos
serviços, as funções específicas dos serviços ou a respet iva fiabilidade, disponibilidade ou
capacidade de responder às suas necessidades) são (1) indicados nos t ermos adicionais
específicos de serviços ou (2) exigidos pelas leis aplicáveis. Não assumimos quaisquer out ros
compromissos acerca dos nossos serviços.

Responsabilidades
Para todos os utilizadores
Os present es t ermos limit am as nossas responsabilidades apenas conforme permit ido pela
legislação aplicável. Especificament e, os present es t ermos não limit am a responsabilidade da
Google em casos de mort e ou lesões corporais, fraude, represent ação fraudulent a, negligência
grosseira ou má condut a int encional. Adicionalment e, os present es t ermos não limit am os seus
direit os ao abrigo da lei sobre a responsabilidade pelos produt os.

Em caso de danos mat eriais ou perda financeira provocada pela Google, pelos seus represent ant es
ou agent es devido a negligência leve, a Google é apenas responsável por violações de obrigações
cont rat uais essenciais que result em em danos t ípicos previsíveis na conclusão do cont rat o. Uma
obrigação cont rat ual essencial é uma obrigação que deve ser respeit ada como pré-requisit o do
cumpriment o do cont rat o e em cuja execução as part es podem confiar. Tal não alt era o ónus da
prova em seu prejuízo.

Apenas para utilizadores empresariais e entidades
Se for um ut ilizador empresarial ou uma ent idade, na medida em que seja permit ido pela lei aplicável
irá irá indemnizar a Google e os respet ivos diret ores, agent es, funcionários e cont rat ant es por
quaisquer ações judiciais de t erceiros (incluindo ações de aut oridades governament ais) decorrent es
de, ou relacionadas com a sua ut ilização ilegal dos serviços ou a violação dos present es t ermos ou

t ermos adicionais específicos de serviços. Est a indemnização cobre quaisquer responsabilidades ou
despesas result ant es de queixas, perdas, danos, ações judiciais, mult as, cust as judiciais e
honorários de advogados. Se beneficiar de isenção legal de det erminadas responsabilidades, como a
indemnização, as mesmas não se aplicam a si, ao abrigo dos present es t ermos. Por exemplo, as
Nações Unidas usufruem de det erminadas imunidades em relação a obrigações legais e os
present es t ermos não subst it uem as referidas imunidades.

Tomar medidas em caso de problemas
Ant es de t omarmos medidas conforme descrit o abaixo, enviamos-lhe uma not ificação quando t al for
razoavelment e possível, descrevemos o mot ivo da nossa ação e damos-lhe uma oport unidade de
corrigir o problema, excet o se exist irem mot ivos objet ivos e concret os para acredit ar que t al
procediment o iria:

prejudicar ou responsabilizar um ut ilizador, t erceiros ou a Google
violar a lei ou uma ordem de uma aut oridade de aplicação da lei
compromet er uma invest igação
compromet er o funcionament o, a int egridade ou a segurança dos nossos serviços

Remover o seu conteúdo
Se exist irem mot ivos objet ivos e concret os para acredit armos que qualquer cont eúdo que lhe
pert ença (1) viola os present es t ermos e t ermos ou polít icas adicionais específicos de serviços, (2)
viola a lei aplicável ou (3) pode prejudicar os nossos ut ilizadores, t erceiros ou a Google, reservamonos o direit o de remover part e ou a t ot alidade do referido cont eúdo em conformidade com a lei
aplicável. Alguns exemplos incluem pornografia infant il, cont eúdo que facilit a o t ráfego de pessoas
ou o assédio e cont eúdo que infringe os direit os de propriedade int elect ual de t erceiros.

Suspender ou rescindir o acesso aos serviços Google
A Google reserva-se o direit o de suspender ou cancelar o seu acesso aos serviços ou de eliminar a
sua Cont a Google em qualquer um dos seguint es casos:

se violar os present es t ermos, os t ermos adicionais específicos de serviços ou polít icas de
forma mat erial ou repet ida

somos obrigados a fazê-lo para cumprir um requisit o legal ou uma ordem judicial
exist em mot ivos objet ivos e concret os para acredit ar que a sua condut a prejudica ou
responsabiliza um ut ilizador, t erceiros ou a Google, por exemplo, ao pirat ear, prat icar phishing,
assediar, prat icar spamming, induzir out ros em erro ou copiar cont eúdo que não lhe pert ence

Se considerar que a sua Cont a Google foi suspensa ou encerrada por engano, pode apresent ar um
recurso.

Nat uralment e, é livre de deixar de ut ilizar os nossos serviços em qualquer alt ura. Se deixar de ut ilizar
um serviço, gost aríamos de saber o mot ivo para podermos cont inuar a melhorar os nossos serviços.

Processar pedidos relativos aos seus dados
O respeit o pela privacidade e pela segurança dos seus dados é a base da nossa abordagem à
respost a a pedidos de divulgação de dados. Quando recebemos pedidos de divulgação de dados, a
nossa equipa revê as mesmas para garant ir que cumprem os requisit os legais e as Polít icas de
Divulgação de Dados da Google. A Google Ireland Limit ed acede a e divulga dados, incluindo
comunicações, em conformidade com as leis da Irlanda e com a lei da UE aplicável na Irlanda. Para
mais informações sobre os pedidos de divulgação de dados que a Google recebe em t odo o mundo e
sobre como respondemos a t ais pedidos, consult e o nosso Relat ório de Transparência e a nossa
Polít ica de Privacidade.

Resolução de diferendos, lei aplicável e tribunais
Para obt er informações sobre como cont act ar a Google, vist e a nossa página de cont act o.

Se for resident e ou uma ent idade sediada no Espaço Económico Europeu (EEE) ou na Suíça, os
present es t ermos e a sua relação com a Google no âmbit o dos present es t ermos e de t ermos
adicionais específicos de serviços são regidos pelas leis do seu país de residência e pode apresent ar
diferendos legais nos seus t ribunais locais.

Se for um consumidor a viver no EEE, t ambém pode apresent ar diferendos relat ivos a compras online
at ravés da plat aforma de Resolução de Lit ígios em Linha da Comissão Europeia, os quais a Google
aceit ará se t al for exigido por lei.

Acerca dos presentes termos
Por lei, t em det erminados direit os que não podem ser limit ados por um cont rat o, como os present es
Termos de Ut ilização. Est es t ermos não se dest inam, de forma alguma, a rest ringir esses direit os.

Pret endemos que est es t ermos sejam fáceis de compreender, por isso, ut ilizámos exemplos
ret irados dos nossos serviços. No ent ant o, é possível que nem t odos os serviços mencionados
est ejam disponíveis no seu país.

Podemos at ualizar os present es t ermos e t ermos adicionais específicos de serviços (1) para reflet ir
alt erações aos nossos serviços ou à forma como desenvolvemos a nossa at ividade comercial, por
exemplo, quando adicionamos novos serviços, funcionalidades, t ecnologias, preços ou vant agens (ou
removemos ant igas), (2) por mot ivos legais, regulament ares ou de segurança, ou (3) para evit ar
abuso ou danos.

Se alt erarmos os present es t ermos ou t ermos adicionais específicos de serviços, receberá uma
not ificação com, pelo menos, 15 dias de ant ecedência ant es de as alt erações t erem efeit o. Quando
receber a not ificação de alt erações, forneceremos a nova versão dos t ermos e indicaremos as
alt erações mat eriais. Se não objet ar ant es de as alt erações t erem efeit o, considerar-se-á que
aceit ou os t ermos alt erados. A nossa not ificação explicará est e processo de objeção. Pode recusar
as alt erações, em cujo caso est as não se aplicarão a si, mas reservamo-nos o direit o de t erminar a
nossa relação consigo se t odos os out ros requisit os de cessação forem cumpridos. Também pode
t erminar a sua relação connosco em qualquer alt ura ao encerrar a sua Cont a Google.

DEFINIÇÕ ES

a liada
Uma ent idade que pert ence ao grupo de empresas da Google, o que significa a Google LLC e
respet ivas subsidiárias, incluindo as seguint es empresas que prest am serviços de consumo na UE:
Google Ireland Limit ed, Google Commerce Lt d e Google Dialer Inc.

consumidor

Um indivíduo que ut iliza serviços Google para fins pessoais, não comerciais fora do âmbit o do
respet ivo negócio, empresa ou profissão. Ist o inclui "consumidores" conforme definido no art igo 2.1
da Diret iva da UE relat iva aos direit os dos consumidores. (Ver ut ilizador empresarial)

direitos de autor
Um direit o legal que permit e ao criador de uma obra original (como uma publicação no blogue, uma
fot o ou um vídeo) decidir se e como essa obra original pode ser ut ilizada por t erceiros.

direitos de propriedade intelectual (direitos de PI)
Direit os sobre as criações da ment e de uma pessoa, como invenções (direit os de pat ent e), obras
lit erárias e art íst icas (direit os de aut or), desenhos (direit os de desenhos) e símbolos, nomes e
imagens ut ilizadas no comércio (marcas comerciais). Os direit os de propriedade int elect ual podem
pert encer ao ut ilizador, a out ro indivíduo ou a uma ent idade.

entidade
Uma ent idade legal (t al como uma empresa, uma organização sem fins lucrat ivos ou uma escola) e
não uma pessoa individual.

exclusão de responsabilidade
Uma declaração que limit a as responsabilidades legais de alguém.

indemnizar ou indemnização
Obrigação cont rat ual de um indivíduo ou ent idade de compensar as perdas sofridas por out ro
indivíduo ou ent idade, decorrent es de processos judiciais, como ações judiciais.

marca comercial

Símbolos, nomes e imagens ut ilizados no comércio que permit em dist inguir os bens ou serviços de
um indivíduo ou de uma ent idade dos de out ros.

o seu conteúdo
O cont eúdo que escreve, carrega, submet e, armazena, envia, recebe ou part ilha com a Google
at ravés dos nossos serviços, t ais como:

Docs, Sheet s e Slides que cria
publicações no blogue que o ut ilizador carrega at ravés do Blogger
opiniões que envia at ravés do Maps
vídeos que armazena no Drive
emails que envia e recebe at ravés do Gmail
imagens que part ilha com amigos at ravés do Fot os
it inerários de viagem que part ilha com a Google

Regulamento da UE relativo a plataformas para empresas
O Regulament o (UE) 2019/1150 relat ivo à promoção de equidade e t ransparência para ut ilizadores
empresariais de serviços de int ermediação online.

serviços
Os serviços Google sujeit os aos present es t ermos são os produt os e serviços list ados em
ht t ps://policies.google.com/t erms/service-specific, incluindo:

Aplicações e sit es Google (como a Pesquisa e o Maps)
plat aformas (como o Google Play)
serviços int egrados (por exemplo, o Maps incorporado em aplicações ou sit es de out ras
empresas)

disposit ivos (como o Google Home)

utilizador empresarial
Um indivíduo ou uma ent idade que não é um consumidor (ver consumidor).

