
O PRESENTE ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL (“EULA [END USER 

LICENSE AGREEMENT]”) é celebrado entre a BlackBerry Limited (“BlackBerry”) e o Utilizador Final 

(em seu próprio nome ou em nome de uma Empresa ou outra entidade, enquanto respetivo representante). 

O EULA aplica-se aos seus direitos do Utilizador Final para efeitos de utilização do software do sistema 

operativo Android que é propriedade da BlackBerry e/ou das subsidiárias BlackBerry, ou sempre que a 

BlackBerry ou uma sua subsidiária se identifique especificamente como a licenciante desse software, e às 

suas eventuais atualizações e/ou suplementos, quando este software é fornecido com o dispositivo aquando 

da venda ou se encontra de outro modo disponível para se realizar o download (por exemplo, na loja Google 

Play), à instalação num dispositivo como uma aplicação (“Software”), e a possíveis serviços associados, a 

menos que o Software ou os serviços em questão prevejam outros termos. 

Por uma questão de clareza, o Acordo de Licença de Soluções BlackBerry e/ou outros termos, e não o 

presente EULA, aplicam-se a software empresarial e/ou ofertas de serviços empresariais pela BlackBerry 

e respetivas subsidiárias, incluindo (sem limitações): Serviços Empresariais BlackBerry, Watchdox, 

SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu e outro software e serviços empresariais para dispositivos com um 

sistema operativo Android ou pontualmente enunciados em www.blackberry.com/enterprise. 

AO EFETUAR O DOWNLOAD, INSTALAR E/OU UTILIZAR O SOFTWARE E/OU OS 

SERVIÇOS, O UTILIZADOR FINAL ESTÁ A ACEITAR OS TERMOS DO PRESENTE EULA. O 

UTILIZADOR FINAL TERÁ O DIREITO DE UTILIZAR O SOFTWARE E/OU OS SERVIÇOS, 

DESDE QUE CUMPRA OS TERMOS O PRESENTE ULA. 

1. MAIORIDADE. O Utilizador Final deverá ter pelo menos 13 (treze) anos ou ser maior de idade, 

um menor emancipado, ou dispor do consentimento legal da pessoa que exerce o poder parental ou 

a tutela, e ter plena capacidade e competência para celebrar o presente EULA. 

2. ÂMBITO DA LICENÇA. Sujeito aos termos e condições do presente EULA e a outros termos 

que acompanham o Software ou os serviços em questão, a BlackBerry concede-lhe uma licença 

pessoal, revogável, não exclusiva e não transferível para efeitos de download, instalação 

e utilização do Software, bem como de utilização de possíveis serviços associados, para seu uso 

interno ou pessoal. O Software é licenciado e não vendido ao abrigo do presente EULA. 

3. SOFTWARE DE TERCEIROS. Para obter, aceder ou utilizar o Software ou os serviços (ou 

partes destes), o Utilizador Final poderá ser obrigado a obter, aceder e/ou utilizar software ou 

serviços de terceiros. O Utilizador Final deve assegurar-se que está autorizado a obter, aceder e a 

utilizar o software de terceiros e que cumpre todas as regras de utilização que regem qualquer loja 

online de terceiros, a partir da qual adquire o software e/ou serviços de terceiros em questão. O 

Software poderá também incluir programas de terceiros cujos direitos de utilização a BlackBerry, 

não o terceiro, cede ao Utilizador Final abrigo do presente EULA. Os Avisos, se existentes, 

relativos ao software ou a programas de terceiros são incluídos apenas para sua informação. 

4. TAXAS E SUBCRIÇÕES. A utilização do Software e/ou dos serviços (ou partes destes) poderá 

estar sujeita ao pagamento de taxas, estando a licença concedida ao Utilizador Final para transferir, 

instalar e utilizar o Software e os serviços mediante pagamento das taxas de licença aplicáveis. Se 

adquirir o Software e serviços (ou qualquer parte destes) através de uma subscrição ou como parte 

de uma versão experimental gratuita, a licença acima descrita aplica-se apenas ao período de tempo 

durante o qual pagou as taxas de subscrição necessárias ou ao período de utilização da versão 

experimental gratuita. 

5. PUBLICIDADE. O Software pode incluir publicidade de terceiros, a menos que tenha subscrito 

o Software ou serviços que excluem especificamente publicidade de terceiros. 

6. RESTRIÇÕES À UTILIZAÇÃO. Exceto na medida do permitido na Secção 2 (Âmbito da 

Licença), o Utilizador Final não pode: (i) transferir, instalar ou utilizar o Software ou utilizar os 

serviços; (ii) copiar, modificar, transmitir, adaptar, alterar ou criar trabalhos derivados com base no 



todo ou parte do Software ou serviço; (iii) alugar, ceder, sublicenciar, vender ou de outro modo 

transferir o Software ou serviços para qualquer terceiro; (iv) contornar quaisquer limitações 

técnicas, incluindo medidas de combate à pirataria, em qualquer Software ou serviço; ou (v) aplicar 

engenharia inversa, descompilar, desmontar, depurar, utilizar tecnologia de “hooking” ou pirataria 

em qualquer Software ou serviço, exceto exclusivamente na medida em que, não obstante a 

limitação aplicável, não seja lícito que a BlackBerry proíba estas atividades, ao abrigo de qualquer 

legislação aplicável. 

7. ATUALIZAÇÕES. A BlackBerry poderá alterar ou cancelar a disponibilização de qualquer 

Software ou serviço em qualquer momento ou sem aviso prévio. O Utilizador Final não pode 

utilizar o Software ou os serviços de um modo que os danifique ou impossibilite que outros o(s) 

utilize(m). O Utilizador Final não pode utilizar o Software ou os serviços para tentar obter, por 

qualquer meio, um acesso não autorizado a qualquer serviço, dado, conta ou rede. 

8. APOIO. A BlackBerry prestará assistência através da Web, a título de cortesia, aos clientes 

subscritores de Software e serviços, durante o prazo de subscrição. 

9. CESSAÇÃO. O Utilizador Final tem a liberdade de suspender a utilização do Software e dos 

serviços e de cancelar a sua subscrição em qualquer momento. O Utilizador Final não é obrigado a 

informar a BlackBerry. A sua licença ao abrigo do presente EULA cessa automaticamente: (a) no 

final de qualquer período de utilização de uma versão experimental que não é renovado ou 

substituído por nós, por uma oferta alternativa; (b) se parar de pagar as taxas aplicáveis ou violar o 

presente EULA; (c) se a BlackBerry suspender a disponibilização geral do Software ou serviço; ou 

(d) quando é informado, por nós, dessa cessação. Em caso de cessação, cessam todos os direitos 

que lhe foram concedidos ao abrigo desta licença, devendo o Utilizador Final apagar ou remover o 

Software de todos os produtos em seu poder e sob o seu controlo, bem como suspender 

imediatamente a utilização do Software e de quaisquer serviços. 

10. ACORDO INTEGRAL. O presente EULA e os termos de suplementos, atualizações e serviços 

que utilizar, constituem o acordo integral para o Software e serviços. 

11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O presente EULA é regido e interpretado segundo a legislação da 

Província de Otário, Canadá, sem prejuízo de qualquer corpo legislativo em matéria de conflito de 

leis. Os tribunais de Toronto, Ontário, Canadá têm competência não exclusiva. Se a legislação da 

Província de Ontário, Canadá não for reconhecida pelos tribunais do seu país, o presente EULA 

será regido e interpretado segundo a sua legislação local. 

12. EFEITOS LEGAIS. O presente EULA define determinados direitos legais. O Utilizador Final 

poderá ter outros direitos ao abrigo da legislação do seu país. O Utilizador Final poderá também 

ter direitos no que respeita à parte a quem adquire o software de terceiros. O presente EULA não 

altera os seus direitos previstos na legislação do seu país, se esta assim o determinar. 

13. RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE. O SOFTWARE E OS SERVIÇOS SÃO 

LICENCIADOS “TAL COMO ESTÃO” E APENAS PARA ACESSO E UTILIZAÇÃO 

CONFORME PREVISTO NA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA 

BLACKBERRY, ASSUMINDO O UTILIZADOR FINAL O RISCO PELA RESPETIVA 

UTILIZAÇÃO. DESIGNADAMENTE, A BLACKBERRY NÃO É RESPONSÁVEL OU 

OFERECE QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES. É POSSÍVEL QUE O 

UTILIZADOR FINAL, ENQUANTO CONSUMIDOR, DISPONHA DE OUTROS 

DIREITOS OU GARANTIAS LEGAIS AO ABRIGO DA SUA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS 

QUAIS O PRESENTE EULA NÃO PODE ALTERAR. NA MEDIDA DO PERMITIDO AO 

ABRIGO DA LEGISLAÇÃO LOCAL DO UTILIZADOR FINAL, A BLACKBERRY 

EXCLUI AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE, ADEQUAÇÃO 

PARA UM FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO. 



14. AUSTRÁLIA. O UTILIZADOR FINAL DISPÕE DE GARANTIAS LEGAIS AO ABRIGO 

DO DIREITO AUSTRALIANO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NÃO SE DESTINANDO 

QUALQUER DISPOSIÇÃO NOS PRESENTES TERMOS A AFETAR ESTES DIREITOS. 

O UTILIZADOR FINAL PODE CONTACTAR UM REPRESENTANTE DA 

BLACKBERRY ATRAVÉS DO NÚMERO 1 800 039 536. 

15. LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES. O UTILIZADOR FINAL SÓ PODERÁ SER 

RESSARCIDO DE DANOS ATÉ AO LIMITE DO VALOR QUE PAGOU À 

BLACKBERRY PELO SOFTWARE OU SERVIÇOS DURANTE OS TRÊS MESES 

ANTERIORES À OCORRÊNCIA QUE DÁ ORIGEM AO SEU PEDIDO, NÃO PODENDO 

SER RESSARCIDO DE QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS 

CONSEQUENTES, PERDA DE LUCRO, ESPECIAIS, INDIRETOS OU ACIDENTAIS. 

16. APLICAÇÃO DE LIMITAÇÕES. Esta limitação aplica-se: (A) a tudo o que esteja associado ao 

Software e serviços; e (B) ainda que a BlackBerry tivesse conhecimento ou devesse ter estado 

ciente da possibilidade da ocorrência dos danos. A limitação ou exclusão acima indicada não se 

aplica: (I) ao Utilizador Final, na medida em que o seu país não permita que a BlackBerry exclua 

ou limite a sua responsabilidade, em cujo caso esta responsabilidade estará condicionada aos limites 

e exclusões previstos na legislação do país do Utilizador Final; e (II) no que diz respeito a qualquer 

conteúdo de terceiros (incluindo códigos), páginas Web de terceiros, software de terceiros e dados, 

pelos quais a BlackBerry exclui toda a responsabilidade. 

17. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO AO TRATAMENTO DE 

INFORMAÇÕES PESSOAIS. A BlackBerry compromete-se em manter a confidencialidade e 

segurança das suas informações pessoais. A utilização do Software e serviços da BlackBerry, pelo 

Utilizador Final, pode resultar no processamento das suas informações pessoais. O processamento 

das suas informações pessoais inclui a recolha, utilização, processamento, transferência, 

armazenamento ou divulgação da sua informação pessoal. As informações pessoais processadas 

pela BlackBerry, respetivas subsidiárias e prestadores de serviços serão tratadas em conformidade 

com a Política de Privacidade da BlackBerry (a qual é ora incorporada a título de referência no 

presente EULA e pode ser consultada em www.blackberry.com/legal). 


