
1. TERMOS E CONDIÇÕES  

Os presentes termos e condições regem a utilização do site e aplicações da MiniFootball 

Portugal (www.minifootball.pt). 

Reservamo-nos no direito de realizar alterações aos Termos de Utilização de tempos a tempos 

sem providenciar anteriormente qualquer notificação. Os Termos de Utilização emendados têm 

efeito a partir da data em que são anunciados neste website. Como estes Termos de Utilização 

são emendados de tempos a tempos, deve conferi-los sempre que visitar este website. O acesso 

continuado e utilização do website devem representar a sua aceitação dos Termos de Utilização 

emendados. 

2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Os direitos de informação, conteúdo e material expostos neste website pertencem à 

MiniFootball Portugal. A impressão, copiar, transferir ou armazenar excertos de conteúdo, 

material ou informação apresentados neste website para uso pessoal são proibidos sem o 

consentimento prévio da MiniFootball Portugal. 

Entende-se por conteúdos toda a informação disponibilizada ao Utilizador através do site. São, 

designadamente, conteúdos MiniFootball: texto, imagens, fotogalerias, 

vídeos, webdesign e software. 

3. RESPONSABILIDADES DO UTILIZADOR 

O usuário deve completar o registo como parte da sua utilização deste website. O seu nome de 

utilizador e palavra-passe devem ser confidenciais e não serem revelados ou partilhados com 

ninguém. Se decidir partilhar tais informações com alguém, é totalmente responsável por todas 

as atividades efetuadas neste website através do seu nome de utilizador e palavra-passe. 

O utilizador é totalmente responsável pela sua conduta neste website e pelo conteúdo que aqui 

inserir. Deve garantir que esse conteúdo não viola quaisquer direitos de privacidade, titularidade 

de direitos (tais como direitos de autor, direitos de informação e marcas registadas) ou direitos 

alternativos de quaisquer terceiros (incluindo qualquer direito de confidencialidade). 

4. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ONLINE 

Em caso de litígio, o utilizador pode recorrer a uma Entidade de Resolução de Litígios de 

Consumo:  

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

https://www.cniacc.pt/  

CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve 

www.consumidoronline.pt  

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra 

www.centrodearbitragemdecoimbra.com  

Centro de arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 

www.centroarbitragemlisboa.pt  
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Contratos celebrados na Região Autónoma da Madeira 

centroarbitragem.sras@gov-madeira.pt  

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 

www.cicap.pt  

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave 

www.triave.pt  

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) 

www.ciab.pt  

Em caso de litígio de consumo no online, o consumidor pode recorrer a um sistema de 

resolução de litígios em “linha” (RLL), a Plataforma ODR (“online dispute resolution”), com 

competência para resolução de litígios relativos às obrigações contratuais resultantes de 

contratos de venda ou de serviços online.  

Aceda aqui à Plataforma Eletrónica de Resolução Alternativa de Litígios nos contratos de venda 

ou de serviços online.  

Mais informações em Portal do Consumidor - www.consumidor.pt  
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