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TERMOS DE UTILIZAÇÃO 
Estes Termos de Utilização regem todos os websites Xpand IT, incluindo os domínios 

principais: xpand-it.com e writeback4t.com (doravante referido como “websites”). 

As condições abaixo referidas regularão a utilização das páginas web, nas quais a informação 

relacionada com os serviços da Xpand IT será divulgada publicamente. Recomendamos que 

se leia a informação providenciada em detalhe. 

O acesso e uso dos conteúdos dos websites implica a leitura e concordância, sem reservas, 

das condições infracitadas. 

A Xpand IT reserva o direito de recusar, suspender, interromper, cancelar o acesso, 

totalmente ou em parte, dos websites a utilizadores ou visitantes que não cumpram alguma 

das condições estipuladas neste Aviso Legal. 

Estes websites contêm materiais como artigos, estudos, descrições de projetos preparados 

pela Xpand IT apenas para fins informativos. A Xpand IT poderá modificar, desenvolver ou 

atualizar estes materiais a qualquer momento sem aviso prévio.  

Uso do Conteúdo, Restrições e Declaração de Privacidade 

Exceto quando estipulado em contrário, os utilizadores estão autorizados a ver, copiar, 

imprimir ou distribuir o conteúdo destes websites (mas nunca editar), desde que (i) esse uso 

tenha fins informativos (ii) qualquer cópia do conteúdo seja acompanhada do estatuto de 

direitos de autor ou outros atributos, relacionados com o seu conteúdo e (iii) o conteúdo não 

seja copiado, impresso ou distribuído com alterações, adições ou deleções que não sejam 

assinaladas como alterações, adições ou deleções efetuadas pelo utilizador sob sua 

responsabilidade. 

O conteúdo integral destes websites – incluindo textos, gráficos, imagens, sons ou outras 

informações – é da propriedade da Xpand IT, que detém a posse de todos os direitos 

intelectuais. A autorização concedida pela Xpand IT aos utilizadores para ver, copiar, imprimir 

e distribuir ditos conteúdos não deverá nunca servir fins de isenção ou renúncia dos direitos 

de propriedade destes conteúdos. 

O utilizador não é autorizado a copiar ou usar qualquer software ou processos detidos pela 

Xpand IT ou outras tecnologias construídas nestes websites. 

O utilizador acede e utiliza estes websites em concordância com as leis aplicáveis e vigentes. 
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O utilizador reconhece e concorda que reservamos o direito de utilizar os dados pessoais e as 

informações que este voluntariamente fornecer nos nossos websites, de acordo com as 

nossas Política de Privacidade e Política de Cookies, aqui incorporadas. 

Quando o utilizador insere voluntariamente os seus dados pessoais e informações nos 

websites, o mesmo confirma que concorda com os termos da Política de Privacidade da Xpand 

IT, incluindo as obrigações impostas mutuamente. 

Qualquer informação, material, ideia ou conteúdo, exceto quaisquer dados pessoais, 

fornecida por um qualquer utilizador nestes websites será considerada pela Xpand IT como 

não confidencial, gratuita e sem titular de qualquer direito de propriedade intelectual ou 

industrial. Por esse motivo, a Xpand IT assumirá que não terá obrigações ou limitações 

relativas à confidencialidade e propriedade dessa informação, material, ideia ou conteúdo.   

Direitos de Propriedade Intelectual; Não utilização de Nomes ou Logotipos Xpand IT  

Todo o conteúdo destes websites está protegido por direitos de propriedade Industrial e 

Intelectual, propriedade da Xpand IT ou de terceiros, com direitos de exploração 

intransferíveis para além do estritamente necessário para a correta utilização dos websites. 

Por conteúdo, entenda-se textos, imagens, arquivos, fotografias, logotipos, gráficos, ícones, 

cores ou qualquer outro elemento, a sua estrutura e design, seleção e formato de 

apresentação, e o software, links e outros conteúdos audiovisuais ou sonoros, bem como os 

seus desenhos gráficos e os códigos-fonte necessários ao seu funcionamento, acesso e 

utilização. 

Estes websites e os respetivos conteúdos estão protegidos por direitos de autor, direitos de 

marca registada e demais leis do Estado Português, por convenções internacionais e/ou 

ordens legais de outros países. 

“Xpand IT” e os logotipos Xpand IT são marcas registadas. O uso da marca Xpand IT 

isoladamente ou em combinação com outras palavras ou elementos de design em qualquer 

comunicado à imprensa, publicidade, outros materiais promocionais, de marketing, de média, 

sejam escritos, orais, eletrónicos ou visuais é proibido em qualquer outro formato, exceto 

conforme previsto nestes Termos de Utilização ou no caso de autorização expressa por escrito 

concedida pelo respetivo proprietário da marca. 

Referências a outras marcas, nomes ou logotipos que se encontrem nestes websites servem 

apenas para fins informativos e não expressam a aprovação dos proprietários referente aos 

websites ou qualquer dos conteúdos. Estes Termos de Utilização não garantem ao utilizador 

destes websites o direito de usar marcas registadas, nomes ou logotipos registados por 

terceiros. 
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Aviso e Isenção de Responsabilidade 

Estes websites apenas contêm informações genéricas e não oferecem consultoria profissional 

ou qualquer outro tipo de serviços. Antes de qualquer decisão ou ação com repercussões 

financeiras, deverá consultar um profissional qualificado. 

Sem prejuízo do acima exposto, estes websites são disponibilizados tal como aparecem, não 

implicando expressamente ou tacitamente a representação de terceiros, e não oferecemos 

quaisquer garantias relativas ao seu conteúdo. Não há garantia de que estes websites estejam 

isentos de erros ou atendam a qualquer desempenho específico ou parâmetros de qualidade. 

A Xpand IT isenta-se de todas as garantias implícitas, incluindo, sem restrições, garantia de 

comercialização, denominação, adequação a fins específicos, nenhuma violação, 

compatibilidade, segurança e precisão do conteúdo destes websites. 

A utilização destes websites será efetuada por conta e risco do próprio utilizador e este 

assume total responsabilidade e risco de perda. A Xpand IT não poderá ser responsabilizada 

pela utilização destes websites, incluindo qualquer dano direto ou indireto, especial, não 

intencional, consequente ou punitivo ou de qualquer outra natureza, seja por via de 

contratos, estatutos, ilegalidades (incluindo, sem restrições, comportamentos negligentes), 

ou quaisquer outros. 

Alguns links nestes websites podem direcionar o utilizador para outros websites, sub-

websites e recursos mantidos por terceiros (“Linked Sites”) relativamente aos quais a Xpand 

IT não tem controlo. Sem prejuízo do acima exposto, não existe qualquer garantia implícita 

ou explícita relativa aos Linked Sites e não poderá ser considerado como uma recomendação 

por parte da Xpand IT. A Xpand IT também se isenta de qualquer responsabilidade relativa ao 

acesso ou utilização dos Linked Sites por parte do utilizador. 

O utilizador não poderá inserir nestes websites palavras ou expressões que difamem o Xpand 

IT ou qualquer outra pessoa individual ou coletiva, ou que possam ser consideradas 

inadequadas, injuriosas, discriminatórias, racistas, violentas, pornográficas, sexistas ou 

agressivas a qualquer religião ou opinião política. 

O utilizador será o único responsável por todas as informações, materiais, ideias, opiniões ou 

conteúdos que inserira nos websites da Xpand IT, e a Xpand IT aqui expressa e formalmente 

se isenta de qualquer responsabilidade relativa às informações, materiais, ideias ou 

conteúdos inseridos pelos utilizadores nestes websites, e reserva-se o direito de excluí-los a 

seu exclusivo critério. 

O aviso e as limitações de responsabilidade acima são aplicados de acordo com a lei. 
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Termos Adicionais 

Estes Termos de Utilização poderão ser sujeitos a revisão a qualquer momento. Os termos 

revistos serão publicados nos Termos de Utilização (esta página) ou em qualquer outro local 

nos websites. Essas revisões entrarão em vigor a partir do momento em que forem colocadas 

na página, exceto se indicado em contrário. 

É da total responsabilidade do utilizador estar ciente das revisões dos Termos de Utilização, 

verificando esta página periodicamente. A continuação da utilização dos websites após 

alterações a estes Termos de Utilização implica a aceitação dos Termos de Utilização 

atualizados. 


