
 

Termos de uso 

Este website, doravante o website da Transinsular, é operado pela Transinsular 
(Madeira) – Transportes Marítimos Insulares, Lda.   A Transinsular Madeira está 
registada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal e tem a sua sede na 
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 15, Edifício Chorão Ramalho, Sala 
D, no Funchal. 

Por favor leia atentamente estes Termos de Uso antes de utilizar o website da 
Transinsular. Ao aceder ao website da Transinsular, o utilizador está a aceitar estes 
Termos de Uso e da Politica de Privacidade na integra e sem reservas, assim como a 
concordar a atuar em conformidade com os mesmos. Caso não concorde com estes 
Termos de Uso, por favor abstenha-se de utilizar o website da Transinsular. 

O utilizador que não aceitar estas condições ou não concordar com os termos 
mencionados abaixo não está autorizado a aceder ao website e não terá o direito de 
utilizar as informações e/ou serviços nele contidas. 

Acesso ao website da Transinsular 

A Transinsular reserva-se o direito de, a seu critério e sem qualquer obrigação de 
aviso prévio, modificar, bloquear o acesso ou suspender temporariamente ou 
definitivamente a visualização do website, ou parte do mesmo, ou de qualquer 
informação nele contida. A Transinsular não será responsável se por alguma razão o 
website se revelar indisponível a qualquer altura e por qualquer período de tempo. 

Usos proibidos 

Os usos proibidos do website da Transinsular incluem, designadamente a prática de: 

a) Ato que constitua a violação da lei ou regulamento local, nacional ou 
internacional. 

b) Transmissão de qualquer informação ou dados, envio ou carregamento de 
vírus ou quaisquer outros programas similares prejudiciais do normal 
funcionamento do software e do hardware de qualquer computador. 

c) Acesso não autorizado, interferência ou afetação ou interrupção de qualquer: 

i. Parte do website da Transinsular; 

ii. Equipamento ou rede onde o website da Transinsular esteja instalado; 

iii. Software utilizado na disponibilização do website da Transinsular; ou 

iv. Equipamento ou rede ou software detido ou utilizado por qualquer 
terceiro. 

O utilizador aceita que não são permitidos quaisquer atos que possam causar danos 
ou colocar em risco a integridade, continuidade ou qualidade do website da 
Transinsular, nomeadamente: 

i. Violação de sistemas de autenticação ou segurança que proteja contas de 
acesso, servidores, serviços ou redes; 

ii. Acesso ou obtenção não autorizadas de quaisquer dados alheios, pessoais ou 
não, ficando proibido qualquer tipo de prática de Phishing; 
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iii. Pesquisa não autorizada de vulnerabilidades ou deficiências em contas de 
acesso, servidores, serviços, redes, em especial a deteção sistemática de 
resposta a serviços. 

Responsabilidade do Utilizador 

O utilizador reconhece que o uso do website está sujeito a todas as normas e 
regulamentos aplicáveis. Concorda, especialmente, em não enviar, anexar ou 
transmitir de qualquer forma para este website material que seja:  

(i) ilegítimo, abusivo, ameaçador, obsceno, ofensivo ou difamatório;  

(ii) prejudicial aos direitos da propriedade intelectual, à privacidade ou a qualquer 
outro direito de terceiros;  

(iii) referente a qualquer tipo de vírus, cavalos de Troia, etc.  

O utilizador concorda em não negociar o seu acesso e/ou o seu direito de uso do 
presente website, incluindo os materiais nele contidos. 

Limitação da responsabilidade da Transinsular 

A Transinsular ou qualquer dos seus diretores, empregados, colaboradores ou agentes 
não terão qualquer responsabilidade por qualquer dano direto, incidental, 
consequente, indireto, custos, e perdas resultantes: 

a) Do acesso, utilização ou incapacidade de utilização ou alteração de conteúdo 
do website da Transinsular por parte do utilizador. 

b) Da confiança depositada em qualquer informação ou materiais contidos no 
website da Transinsular. 

c) Da transmissão de vírus que possa afetar o computador do utilizador ou outro 
equipamento por efeito do acesso, utilização ou descarregamento de 
informação do website da Transinsular. 

A Transinsular não será responsabilizada por quaisquer problemas e/ou 
funcionamento inadequado gerado pelo computador, pelo sistema on-line, pelo 
servidor ou pelo prestador do serviço de acesso à Internet. 

Direitos de propriedade intelectual 

A marca registada Transinsular, o logotipo e todos os restantes símbolos constitutivos 
Transinsular encontram-se devidamente registados, pertencendo, portanto, 
exclusivamente à Transinsular Madeira ou à Transinsular Transportes Insulares, S.A., 
não sendo permitido o uso não autorizado.  

O conteúdo total deste website, incluindo os programas, os códigos binários, o 
layout, o texto, a documentação, as imagens, gráficos e as reproduções fotográficas 
pertencem à Transinsular, estando, portanto, protegidos pelas leis nacionais e 
internacionais de direitos de autor. 
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O utilizador não deverá copiar, descarregar, reproduzir, distribuir, transmitir ou 
utilizar de qualquer outra forma a informação/conteúdo do website da Transinsular, 
salvo para o consumo pessoal, utilização não comercial ou a menos que obtenha 
prévio consentimento escrito da Transinsular para o fazer. 

Nada nestes Termos de Uso deverá ser entendido como transferindo quaisquer 
direitos, títulos ou interesses no website da Transinsular ou relativamente ao seu 
conteúdo para qualquer entidade. 

Política de Privacidade 

O utilizador leu e aceita os termos contidos na nossa Politica de Privacidade, 
conforme publicado [….]  

Estado dos Termos de Uso do website da Transinsular 

Estes Termos de Uso não afetam, nem integram, os termos de qualquer contrato de 
transporte com a Transinsular ou qualquer dos seus agentes. 

Algumas páginas ou áreas do website da Transinsular poderão ser objeto de termos e 
condições adicionais. 

Ligações a outros websites 

O website da Transinsular poderá conter ligações para outros websites da titularidade 
de terceiros. A Transinsular não é responsável por analisar ou avaliar, e não garante 
os produtos ou ofertas, de qualquer desses negócios ou indivíduos, ou a exatidão 
desses websites. A Transinsular não assume qualquer responsabilidade por quaisquer 
ações, produtos, e conteúdo dos websites para quais o seu website contém ligação. 
Antes do utilizador aceder a website de terceiros, deverá analisar os termos de uso 
aplicáveis e as politicas desse website. 

Alterações dos Termos de Uso 

A Transinsular reserva-se o direito de alterar, acrescentar ou remover, parcialmente 
ou totalmente, as presentes condições, sem obrigação de o comunicar previamente. 

Quaisquer modificações terão validade a partir da data de sua publicação no website. 
Os Termos de Uso publicados são mantidos atualizados. O utilizador obriga-se a 
verificar regularmente as presentes condições e está ciente de que o uso do website 
após as devidas alterações implica a total aceitação das mesmas. 

Disposições Gerais 

A nulidade ou a anulação de qualquer disposição dos presentes Termos de Uso não 
afetará a eficiência e a validade das restantes disposições.  

Lei aplicável e jurisdição 

O utilizador tem conhecimento do facto de que os presentes Termos de Uso, Política 
de Privacidade e de todas as restantes informações publicadas neste website estão 
disponíveis nos idiomas português e Inglês e que o presente instrumento é regido 
pela Lei Portuguesa. 

Qualquer litígio emergente do conteúdo do website da Transinsular, será competente 
o Tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. A 
Transinsular poderá, contudo, a seu critério, acionar judicialmente qualquer 
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utilizador que viole os presentes Termos de Uso em qualquer jurisdição que considere 
adequada face ás circunstâncias concretas. 

Contacto 

Em caso de ocorrência de qualquer problema ou para obtenção de  informações 
adicionais sobre o website da Transinsular e sobre os atuais Termos de Uso, entre em 
contacto com o serviço de IT do Grupo E.T.E. através do telefone  +351 21 112 8000 
ou através do email transinsular@ transinsular.pt
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