Avisos Legais
Para conhecimento do utilizador,
é oportuno referir alguns princípios aplicados neste portal

Declaração de exoneração de responsabilidade
A 2adapt – serviços de adaptação climática, é a entidade responsável pela gestão e
administração do Portal ODSlocal, a quem incumbe, no âmbito do Portal ODSlocal,
,a conceção, estudo, coordenação e execução das ferramentas de apoio à
administração local para integração na sua gestão os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas na Agenda 2030.
A gestão do Portal ODSlocal obedece a uma política comunicação e informação,
definida com objetivo de garantir um acesso único, gratuito, transparente e
simplificado à informação estatística oficial dos municípios portugueses, relacionada
com os ODS.
O Portal ODSlocal procura garantir o rigor, exatidão e atualidade da informação,
assim como as medidas de segurança destinadas a garantir a incorruptibilidade da
mesma, sem prejuízo de, não obstante os esforços no sentido de divulgar
informações atualizadas, rigorosas e completas, não poder assumir qualquer
responsabilidade por inexatidões ou lacunas, por erro inconsciente ou por tentativa
de fraude, resultante da intervenção de terceiros
O Portal ODSlocal contém hiperligações para outros sítios, não se
responsabilizando pelas políticas de privacidade, conteúdo ou problemas desses
sítios.
Nenhuma da informação constante Portal ODSlocal constitui um parecer ou opinião
profissional ou jurídica (se necessitar de aconselhamento específico, deverá
recorrer a profissionais devidamente qualificados).
As informações apresentadas e comparações estabelecidas são de carácter
meramente objetivo, ficando a 2adapt excluída de qualquer responsabilidade
resultante de interpretações e/ou opiniões dos utilizadores, ou do uso indevido ou
abusivo da informação dele constante.
Não é da responsabilidade da 2adapt, entidade responsável pelo Portal ODSlocal,
todo e qualquer tipo de dano causado ao próprio utilizador, a outros utilizadores ou a
terceiros, ou a outros sítios, pelo uso ilegal ou indevido do serviço do Portal
ODSlocal e/ou das informações nele disponibilizadas, nem se responsabiliza pelos
danos resultantes da incorreta interpretação ou erros dos conteúdos do sítio

A 2adapt não se responsabiliza por danos causados por interrupções voluntárias ou
involuntárias do Portal ODSlocal, não garante a inexistência de erros, nem que os
que eventualmente existam sejam de imediato corrigidos, sem prejuízo de se
comprometer a proceder à respetiva correção no menor espaço de tempo possível..
O acesso ao Portal ODSlocal pode ser suspenso temporariamente e sem aviso
prévio devido a falhas dos sistemas, manutenção, reparação ou outras causas que
a 2adapt não possa controlar
A 2adapt reserva-se o direito de proceder, periodicamente, a tarefas de manutenção
e atualização do seu portal tendo em vista a introdução de alterações que visem a
melhoria do funcionamento do portal
Declaração sobre proteção dos direitos de autor
O conteúdo do Portal ODSlocal é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos
e Direitos de Propriedade Industrial ao abrigo das leis portuguesas e da União
Europeia, convenções internacionais, não podendo ser utilizado fora das condições
admitidas neste Portal.
O utilizador pode, nos termos da legislação aplicável, copiar, importar ou utilizar
gratuitamente informações existentes neste portal, para uso pessoal ou público,
desde que não cause ofensa a instituições ou a terceiros e a utilização da
informação não tenha fins lucrativos. O utilizador deve, contudo, referir a fonte de
informação, nos termos legais.
A utilização de informação dos sítios para os quais este portal faz ligação está
sujeita às regras definidas por cada um desses sítios, devendo o utilizador solicitar
as devidas autorizações aos proprietários dos sítios.
As tentativas de alteração de informação, de carregamento de informação ou
qualquer outra ação que possa causar danos ou pôr em risco a integridade e o
normal funcionamento do Portal ODSlocal, são estritamente proibidas e suscetíveis
de punição nos termos da legislação em vigor.
Declaração de confidencialidade
Nos termos do art.º 35º da CRP e da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a informação
recolhida sobre os visitantes do portal não é de caráter pessoal, pelo que se
assegura a confidencialidade da identidade do visitante.
A 2adapt não regista automaticamente informação pessoal nem o seu endereço
eletrónico. Quando navega no nosso portal, fá-lo anonimamente, a não ser que se
tenha previamente registado através de um “nome de utilizador e palavra-passe”.

Toda a informação pessoal que lhe seja pedida para um registo é para exclusiva
informação da 2adapt, não podendo ser divulgada a terceiros sem o prévio
consentimento do respetivo titular.
Essa informação poderá ser utilizada para desenvolver mecanismos de
personalização da sua experiência de utilização do website e para efeitos de
manutenção da área pessoal reservada a cada utilizador registado, na qual serão
conservados os dados que forem disponibilizados pelo respetivo titular,
exclusivamente para fins do seu próprio acesso e utilização dos serviços, recursos e
faculdades disponíveis no portal.
Para além disso, todos os dados que nos facultar servirão também para o manter
atualizado sobre novos serviços, recursos ou outra informação que acharmos
relevante no Portal ODSlocal, a menos que expressamente nos informe que não
deseja receber essa informação
Todos os serviços da 2adapt que incluam envio de mensagens para o seu endereço
eletrónico só são ativados através da seleção da opção respetiva e, depois da sua
subscrição por registo, tais serviços têm sempre disponível uma opção de anulação
da subscrição.
Apenas é feito o registo dos endereços de IP, designadamente para dar uma ideia
da parte do sítio que visita e quanto tempo navega nas nossas páginas, mas não
fazendo a ligação entre esse endereço e qualquer utilizador.
No caso de o visitante enviar uma mensagem ao portal ODSlocal, o seu endereço
não será registado ou divulgado, exceto se, no quadro da legislação aplicável, tal
seja solicitado pelas autoridades competentes no âmbito de investigação em curso
ou por imposição dos tribunais.

Haverá, todavia, lugar a identificação dos utilizadores do Portal quando cometam
atos passíveis de procedimento criminal ou judicial, violem o respetivo código de
conduta, ou quando tal seja imposto por decisão judicial.
A 2adapt compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para evitar perdas,
má utilização, ou alteração da informação recebida dos cidadãos.
Segurança dos dados
Os seus dados registados nos nossos servidores estão sempre protegidos por um
“nome de utilizador” e “palavra-passe” para sua segurança. A 2adapt garante a

segurança dos dados através de procedimentos físicos, eletrónicos e processuais.
Para tanto, a 2adapt utiliza mecanismos e processos de segurança com o objetivo
de manter a segurança dos dados.
Apesar de fazermos todos os esforços, não nos é possível, porém, garantir a plena
e absoluta inviolabilidade da segurança da informação que nos transmite, pelo que
apelamos a que tome todas as precauções para proteger os seus dados pessoais
enquanto está a utilizar a Internet. Mude regularmente as suas palavras-passe e
assegure-se de que utiliza um programa de navegação segura.
Mudanças de Política de Privacidade
Este documento pode ser modificado a qualquer altura. Se a alteração em causa for
considerada substancial e tiver implicações na forma como usamos os seus dados
pessoais, será informado através de um aviso, na página de entrada do Portal
ODSlocal.
Questões e Sugestões
Caso tenha algumas questões, dúvidas ou pretenda apresentar qualquer sugestão,
por favor contacte, utilizando para esse efeito, o endereço de email info@odslocal.pt.

