
TERMOS E CONDIÇÕES 
 
Deverá ler atentamente estes Termos e Condições de utilização, já que estes regulam o seu acesso e a utilização deste website. 
Qualquer utilizador que aceda ao website da BarreiroCópias (www.barreirocopias.pt), aceita implicitamente os termos e 
condições aqui descritos. Se não concordar com os termos seguintes, recomendamos que não utilize este website. 
O website www.barreirocopias.pt encontra-se registado ao abrigo do “Regulamento do registo de domínios/subdomínios de 
.PT. 
 
A BarreiroCópias gere este website com o objetivo de possibilitar o acesso à informação sobre a empresa, os seus respetivos 
produtos e serviços disponibilizados. As presentes Condições Gerais de Contratação e Utilização, aplicam-se aos visitantes do 
site www.barreirocopias.pt e a todas as transações de natureza comercial realizadas através do mesmo. Para qualquer litígio 
decorrente da aplicação das presentes condições será competente um tribunal da comarca de Lisboa. 
 
A BarreiroCópias reserva-se no direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Contratação e Utilização, sem aviso 
prévio, podendo também modificar a qualquer momento sem prévio aviso, a informação e oferta comercial apresentada 
sobre: produtos, preços, promoções, condições comerciais e serviços. Recomendamos a leitura periódica dos mesmos, para 
conferir quaisquer atualizações ou alterações. 
 
O Utilizador assume total responsabilidade pela utilização deste website segundo as normas presentes nos termos e 
condições e de acordo com a legislação em vigor em Portugal, designadamente no que respeita às regras do comércio 
eletrónico. Aceita que não utilizará este website para produzir produtos ou material ofensivo, ilegal, malicioso, prejudicial, ou 
qualquer outra ação que viole os direitos de outros indivíduos, marcas registadas, ou empresas. 
 
Este website contém imagens, fotografias, exemplos de documentos, trabalhos artísticos, textos, fonts, ferramentas de 
software e outros tipos de informação (doravante referidos como “conteúdo”) que são propriedade da BarreiroCópias. A 
BarreiroCópias pode alterar ou modificar em qualquer altura, e sem aviso prévio, o website, incluindo serviços e conteúdos. 
 
A BarreiroCópias não poderá garantir que: 
As criações sejam sempre únicas e que não tenham semelhanças e/ou sejam usados por outros; 
Qualquer desenho criado através das nossas ferramentas de criação não infringe quaisquer direitos de terceiros e/ou 
qualquer marca registada. 
 
É importante esclarecer que o cliente é o único responsável pelos conteúdos que submete, assim como pelos designs que 
elabora nos simuladores de produtos disponibilizado no website da BarreiroCópias. O cliente tem total responsabilidade 
relativamente aos direitos de imagens, gráficos, fonts, texto e outros materiais submetidos para incorporação nos produtos. 
Ao submeter um design, ao utilizar o simulador de produtos disponibilizado no website da BarreiroCópias, o cliente concorda 
que não irá incluir textos, fonts, imagens, desenhos, identidades comerciais, marcas ou quaisquer outros materiais protegidos 
por direitos de autor de terceiros nos produtos, exceto tenha as devidas autorizações dos proprietários e prova legal das 
mesmas. 
 
O cliente garante que os produtos solicitados não infringem quaisquer direitos de terceiros, incluindo direitos de autor, marcas 
comerciais, direitos de publicidade ou privacidade, e que não irá difamar quaisquer terceiros. Garante ainda que possui todos 
os direitos e autorizações necessárias para incorporar materiais de terceiros nos seus produtos. O cliente garante que dispõe 
de todas as autorizações, permissões e direitos necessários para efetuar uma encomenda através deste website e autoriza a 
BarreiroCópias a produzir os produtos em seu nome. O cliente concede à BarreiroCópias o direito de copiar, modificar, criar 
trabalhos derivados e vetorizar qualquer conteúdo submetido pelo cliente, caso seja necessário, com o objetivo de produzir e 
satisfazer a encomenda. O cliente garante também ter o direito para permitir à BarreiroCópias copiar, modificar, criar 
trabalhos derivados e vetorizar qualquer conteúdo carregado com o objetivo de produzir e satisfazer a encomenda. 
 
A BarreiroCópias detém o direito, segundo o seu exclusivo critério e a qualquer momento, de deixar de disponibilizar o 
website, ou qualquer parte do mesmo, com ou sem aviso prévio. O Utilizador acorda que qualquer cancelamento do seu 
acesso ao website pode ser efetuado sem aviso prévio. Adicionalmente, a BarreiroCópias não será responsável para com o 
Utilizador ou terceiros por qualquer cancelamento do seu acesso ao website. 
 
O website dispõe de links externos sobre os quais a BarreiroCópias não tem qualquer controlo e pelos quais não assume 
responsabilidade. Na eventualidade de encontrar noutros sites, links que lhe permitam o acesso a www.barreirocopias.pt, 
informamos que a BarreiroCópias não tem qualquer responsabilidade relativamente aos conteúdos inscritos. 
 
A BarreiroCópias não pode garantir que os conteúdos, software, produtos e serviços presentes em www.barreirocopias.pt 
estejam isentos de erros ou falhas técnicas, e declina qualquer responsabilidade por eventuais danos ou problemas que 



possam surgir na sequência da utilização deste website. Não obstante o esforço permanente desenvolvido pela 
BarreiroCópias, para assegurar a qualidade dos conteúdos e serviços, a informação disponibilizada é de carácter geral, 
podendo, eventualmente, não estar completa ou atualizada, pelo que a sua disponibilização não dispensa a confirmação junto 
dos nossos colaboradores. 
 
As fotografias apresentadas no website são meramente ilustrativas. Como tal, a BarreiroCópias recomenda que o Cliente 
consulte a descrição detalhada do produto de modo a obter a informação completa acerca das respetivas características. A 
BarreiroCópias reserva-se no direito, absoluto e não sujeito a justificação, de suspender, alterar, adicionar ou retirar parte dos 
conteúdos do website em qualquer momento e a restringir o uso e acessibilidade do website. 
 
A reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento dos conteúdos do website www.barreirocopias.pt, sem 
autorização prévia escrita concedida pela BarreiroCópias, é estritamente proibida para outros fins que não o uso estritamente 
pessoal, sem quaisquer fins comerciais. 
 
A BarreiroCópias não transfere direitos a qualquer conteúdo do website. A utilização ou a reprodução não autorizada de 
conteúdo do website, violando estes termos e condições, pode causar a infração de direitos autorais, bem como de 
disposições de direito civil e penal. 
 
O utilizador deve ter pelo menos 18 anos de idade ou ter a autorização de um progenitor ou guardião para utilizar este 
website. Ao utilizar este website para efetuar transações de natureza comercial, declara e garante que tem, pelo menos, 18 
anos de idade ou que tem a autorização necessária. 
 
Encontra-se expressamente proibido aos seus utilizadores transmitir mensagens ou informação injuriosa, enganosa,  
infamatória, obscena ou que viole, por qualquer forma, o direito à intimidade ou à propriedade intelectual ou industrial de 
terceiros, bem como a disponibilização de qualquer informação que possa ser prejudicial para terceiros ou para o 
titular do site. 
 


