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CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE SOFTWARE NORTONLIFELOCK 

 

AO TRANSFERIR, INSTALAR OU UTILIZAR O SOFTWARE, O UTILIZADOR ACEITA ESTAR SUJEITO AOS 
TERMOS DO PRESENTE CONTRATO. A NORTONLIFELOCK (CONFORME DEFINIDA) PERMITE AO 
UTILIZADOR UTILIZAR O SOFTWARE APENAS MEDIANTE A CONDIÇÃO DE ACEITAR TODOS OS TERMOS 
ESTABELECIDOS NO PRESENTE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO (“CONTRATO”).  NORTONLIFELOCK SIGNIFICA 
NORTONLIFELOCK INC., SE O UTILIZADOR SE ENCONTRAR NAS AMÉRICAS, OU NORTONLIFELOCK 
IRELAND LIMITED, SE O UTILIZADOR SE ENCONTRAR NA EUROPA, NO MÉDIO ORIENTE, EM ÁFRICA, NA 
REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO OU NA AUSTRÁLIA (“NORTONLIFELOCK”, “NÓS”, “NOSSO(A)”, “NOSSOS(AS)”). SE O 
UTILIZADOR NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, ENTÃO, A NORTONLIFELOCK 
REVOGA A PERMISSÃO CONCEDIDA PARA UTILIZAR O SOFTWARE E O UTILIZADOR NÃO DEVE 
TRANSFERIR, INSTALAR OU UTILIZAR O SOFTWARE.  

 
1. Utilização do Software.   O software que acompanha este Contrato (o “Software”) é propriedade Nossa ou 
dos Nossos licenciantes e está protegido pela legislação relativa aos direitos de autor. Após a aceitação destes 
termos e condições, o Utilizador pode transferir e utilizar o Software num computador, Mac ou dispositivo informático 
móvel (um “Dispositivo”) durante o período de tempo a partir da data de instalação do Software até ao Software ser 
automaticamente desativado e se tornar inoperacional.  O Utilizador não pode (i) sublicenciar, alugar, vender ou ceder 
por leasing qualquer parte do Software, ou de outra forma fornecê-lo, oferecê-lo ou torná-lo disponível a terceiros; (ii) 
efetuar engenharia inversa, descompilar, desmontar, modificar, traduzir, fazer qualquer tentativa de descobrir o 
código fonte do Software ou criar trabalhos derivados do Software; ou (iii) utilizar o Software de qualquer forma não 
autorizada pelo presente Contrato.  Todos os direitos não concedidos expressamente ao Utilizador são detidos por 
Nós e/ou pelos Nossos licenciantes. O presente Contrato rege quaisquer versões, revisões ou melhorias que possam 
ser disponibilizadas por Nós ao Utilizador relativas ao Software. 

O Utilizador pode: 

A. Utilizar uma cópia do Software num único Dispositivo. Se for especificado um maior número de cópias e/ou de 
Dispositivos na Documentação ou na documentação de transação aplicável do distribuidor ou revendedor autorizado 
a quem o Utilizador adquiriu o Software, o Utilizador poderá utilizar o Software em conformidade com tais 
especificações; e 

B. Efetuar uma cópia do Software para fins de backup ou arquivo ou copiar o Software para o 
disco rígido do Dispositivo do Utilizador e manter o original para fins de backup ou arquivo; 
 
O Software poderá incluir características e funcionalidades de terceiros ou poderá aceder a conteúdos de Web sites 
de terceiros. Esse conteúdo, essas funcionalidades ou essas características poderão estar sujeitas a termos de 
serviço e políticas de privacidade de terceiros. 
 
2. Funcionalidades do Software e Atualizações de Conteúdo; Descontinuação das Atualizações de 
Conteúdo ou do Software. 
 
A. De modo a otimizar o Software e a fornecer a versão mais recente do Software ao Utilizador, o Utilizador aceita 
que o Software pode transferir e instalar novas atualizações e versões do Software, conforme sejam disponibilizadas 
por Nós a nosso critério exclusivo. O Utilizador aceita receber e permitir que a NortonLifeLock forneça tais 
atualizações e versões no respetivo Dispositivo. Adicionalmente, poderemos modificar os termos e condições 
aplicáveis à utilização do Software por parte do Utilizador para refletirem essas atualizações. A utilização contínua 
do Software por parte do Utilizador após o aviso de alteração desses termos e condições indica que o Utilizador 
aceita os termos e condições alterados.  Se o Utilizador não aceitar esses termos atualizados, deve parar de utilizar 
o Software e eliminar todas as cópias do Software do(s) seu(s) Dispositivo(s). 

B. Determinados Softwares utilizam conteúdo que é atualizado periodicamente, incluindo, por exemplo: o software 
de crimeware e antivírus utiliza definições de vírus atualizadas; o software anti-spyware utiliza definições de spyware 
atualizadas; o software antisspam utiliza regras antisspam atualizadas; o software de filtragem de conteúdo e 
antiphishing utiliza listas de URL atualizadas; alguns softwares de firewall utilizam regras de firewall atualizadas; os 
produtos de avaliação de vulnerabilidade utilizam dados de vulnerabilidade atualizados e o software de autenticação 
de Web sites utiliza listas atualizadas de páginas Web autenticadas; estas atualizações são referidas coletivamente 
como "Atualizações de Conteúdo".  

C. Poderemos, a nosso critério, com ou sem aviso prévio, cessar o fornecimento de Atualizações de Conteúdo e/ou 
terminar o fornecimento do Software. Poderemos acrescentar, modificar ou remover funcionalidades do Software, 
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em qualquer altura, com ou sem aviso. 

3. Instalação; Ativação; Conta Norton. 

A. Durante o processo de instalação, o Software pode desinstalar ou desativar outros produtos de segurança, ou 
funcionalidades dos mesmos, se tais produtos ou funcionalidades forem incompatíveis com o Software, ou com a 
finalidade de melhorar a funcionalidade global do Software e dos Serviços. 

B. Podem existir medidas tecnológicas neste Software que são concebidas para impedir a utilização não licenciada 
ou ilegal do mesmo. O Utilizador aceita que utilizemos estas medidas para proteção contra pirataria de Software. O 
Software pode conter tecnologia de melhoramento que restrinja a capacidade de instalação e desinstalação de 
Software num Dispositivo a não mais de um número finito de vezes para um número finito de Dispositivos. O Software 
com tecnologia de melhoramento pode requerer ativação, tal como estabelecido na Documentação. Se for o caso, 
antes da ativação do Software pelo Utilizador, este só funcionará por um período de tempo limitado. Durante a 
ativação, pode ser solicitado ao Utilizador o fornecimento do código de ativação único que acompanha o Software e 
a configuração do Dispositivo na forma de um código alfanumérico para verificar a autenticidade do Software. Se o 
Utilizador não concluir a ativação dentro do período de tempo finito estipulado na Documentação, ou tal como 
solicitado pelo Software, este parará de funcionar até a ativação estar concluída, altura em que a funcionalidade do 
Software será restaurada. Se o Utilizador não conseguir ativar o Software,  
pode entrar em contacto connosco através dos dados que fornecemos durante a ativação ou indicados abaixo. 

C. Conta Norton. Pode ser necessária uma conta NortonLifeLock (“Conta Norton”) atual para aceder ao Software e 
utilizá-lo. Nesse caso, se o Utilizador não tiver uma conta Norton, deve concluir o processo de registo aplicável para 
criar uma conta Norton de modo a poder utilizar o Software. O Utilizador é inteiramente responsável por manter a 
confidencialidade da palavra-passe da sua Conta Norton. 
 
4. Privacidade.  A privacidade do Utilizador é importante para nós. A Declaração de Privacidade Global da 

NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy)  descreve como recolhemos, utilizamos e 
processamos os dados do Utilizador e dos respetivos dispositivos quando este acede ao nosso 
Software e o utiliza.  

 
5. Sem Suporte Técnico. Não iremos fornecer suporte técnico para o Software nem disponibilizar 
atualizações ou otimizações para o mesmo. 
 
6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIA. O SOFTWARE É FORNECIDO “TAL COMO 
ESTÁ”, EXCLUINDO QUALQUER GARANTIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO VIOLAÇÃO, OU 
QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA. 
 
7.  ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS. ALGUNS ESTADOS E PAÍSES, INCLUINDO 
PAÍSES MEMBROS DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU, NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO OU ISENÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE POR DANOS ACIDENTAIS OU INDIRETOS, PELO QUE A LIMITAÇÃO OU ISENÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR AO UTILIZADOR. 
 
8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.  ATÉ AO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL E 
INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER MEDIDAS CORRETIVAS NELA PREVISTAS NÃO ATINGIREM OS 
OBJETIVOS ESSENCIAIS, EM CASO ALGUM NÓS OU OS NOSSOS LICENCIANTES SEREMOS 
RESPONSÁVEIS PERANTE O UTILIZADOR OU QUALQUER OUTRA PESSOA POR QUAISQUER DANOS 
ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, INDIRETOS OU OUTROS DANOS SEMELHANTES, INCLUINDO QUAISQUER 
PERDAS DE LUCROS OU DE DADOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO OU DA INCAPACIDADE DE UTILIZAR 
O SOFTWARE, MESMO QUE NÓS OU OS NOSSOS LICENCIANTES TENHAMOS SIDO ALERTADOS PARA A 
POSSIBILIDADE DESSES DANOS. EM CASO ALGUM, A NOSSA RESPONSABILIDADE OU DOS NOSSOS 
LICENCIANTES EXCEDERÁ DEZ DÓLARES AMERICANOS (10 USD).   
 
9. Direitos Restritos do Governo dos EUA.   No âmbito dos contratos públicos dos EUA, o Software é 
considerado software informático comercial, conforme definido na Secção 12.212 da FAR (Federal Acquisition 
Regulation – regulamentação norte-americana de aquisições públicas), e está sujeito a direitos restritos, conforme 
definidos na Secção 52.227-19 da FAR "Software Informático Comercial - Direitos Restritos" e na Secção 227.7202 
do DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement - suplemento da regulamentação norte-americana 
de aquisições públicas em matéria de defesa) “Direitos em Software Informático Comercial ou Documentação de 
Software Informático Comercial”, conforme aplicável, e em quaisquer regulamentações substitutas. Qualquer 
utilização, modificação, versão de reprodução, desempenho, visualização ou divulgação do Software pelo Governo 
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dos EUA realizar-se-á unicamente em conformidade com os termos do presente Contrato. 
 
10. Regulamentação de Exportação. O Utilizador reconhece que os Serviços e os dados técnicos relacionados 
com os mesmos (coletivamente "Tecnologia Controlada") poderão estar sujeitos a leis de importação e exportação 
dos Estados Unidos, especificamente às Export Administration Regulations (EAR - regulamentações em matéria de 
exportação) dos EUA e às leis de qualquer país onde a Tecnologia Controlada seja importada ou para onde seja 
reexportada. O Utilizador aceita cumprir todas as leis de exportação relevantes, incluindo embargos e sanções 
comerciais e requisitos de segurança norte-americanos, e a legislação nacional ou local aplicável, desde que 
compatível com a legislação norte-americana, e aceita não exportar, reexportar, importar ou disponibilizar, de 
qualquer outra forma, qualquer Tecnologia Controlada em infração da lei norte-americana, nem para qualquer país 
proibido ou para uma entidade ou pessoa para a qual seja necessária uma licença de exportação ou outra aprovação 
governamental, direta ou indiretamente.  É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SOFTWARE 
NORTONLIFELOCK EM ASSOCIAÇÃO A QUAISQUER ATIVIDADES RELACIONADAS, ENTRE OUTRAS, COM 
CONCEÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FABRICO, FORMAÇÃO OU TESTE DE MATERIAIS QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS OU NUCLEARES OU MÍSSEIS, AERONAVES PILOTADAS POR CONTROLO REMOTO OU 
VEÍCULOS DE LANÇAMENTO ESPACIAL CAPAZES DE TRANSPORTAR ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI NORTE-AMERICANA. É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO 
NOSSO PRODUTO EM ASSOCIAÇÃO A QUAISQUER ATIVIDADES RELACIONADAS COM, SEM LIMITAÇÃO, 
CONCEÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FABRICO, FORMAÇÃO OU TESTE DE MATERIAIS QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS OU NUCLEARES OU MÍSSEIS, AERONAVES PILOTADAS POR CONTROLO REMOTO OU 
VEÍCULOS DE LANÇAMENTO ESPACIAL CAPAZES DE TRANSPORTAR ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI NORTE-AMERICANA. 
 
Ao transferir, instalar ou utilizar o Software, o Utilizador concorda com todas as leis de controlo de exportação e 
importação aplicáveis. O Utilizador garante, ainda, que não está sob o controlo de ou localizado em, nem é residente 
em ou cidadão de, qualquer país proibido ou em qualquer lista de países, entidades ou pessoas para os quais é 
necessária uma licença de exportação ou outra aprovação governamental. As informações sobre as leis de 
exportação aqui fornecidas não são necessariamente completas. Para mais informações sobre as leis de exportação, 
contacte o Departamento de Comércio dos EUA – Gabinete da Indústria e Segurança (“BIS”). Mais informações sobre 
o BIS disponíveis em: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Termos Gerais. Se o Utilizador residir na América do Norte ou na América Latina, o presente Contrato reger-
se-á pela legislação do Estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Se o Utilizador residir na região Ásia-
Pacífico ou na Austrália, o presente Contrato é regido pela legislação de Singapura.   Caso contrário, o Contrato 
reger-se-á pela legislação de Inglaterra e País de Gales. Não obstante o anteriormente referido, nada nestes Termos 
derrogará qualquer direito que o Utilizador possa ter ao abrigo da legislação de proteção dos consumidores ou outras 
leis aplicáveis na jurisdição do Utilizador. Este Contrato constitui o contrato integral entre o Utilizador e a 
NortonLifeLock no que diz respeito ao Software e: (i) substitui quaisquer comunicações, propostas e representações 
orais e escritas relativas ao assunto em questão; e (ii) prevalece sobre quaisquer termos divergentes ou adicionais 
relativos a orçamentos, encomendas, recibos ou comunicações semelhantes entre as partes. O presente Contrato 
terminará em caso de violação por parte do Utilizador de qualquer termo essencial contido no mesmo e o Utilizador 
deverá deixar de utilizar o Software e deverá destruir todas as cópias do mesmo. As isenções de responsabilidade 
em termos de garantias e danos e as limitações de responsabilidade permanecerão vigentes após a rescisão. Este 
Contrato apenas pode ser modificado por um documento escrito assinado pelo Utilizador e pela NortonLifeLock. 
DÚVIDAS  CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO SITE  https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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