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Contrato BlackBerry ID 

O Contrato BlackBerry ID ou "Contrato" constitui um contrato legal entre a Research In Motion 
Limited, ou a sua subsidiária ou afiliada especificada no BBSLA aplicável na sua jurisdição ("RIM") 
e: 

a) você, a título pessoal, relativamente: 

i. à criação e administração da sua BlackBerry ID (conforme definido no ponto 
Termos BlackBerry ID); e  

ii. ao acesso a, e utilização dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID a título pessoal 
(conforme definido no ponto Termos dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID); e 

b) à empresa ou outra entidade em cuja representação está autorizado a agir ("A sua 
Organização"), relativamente ao acesso da Sua Organização e utilização de quaisquer 
Serviços Acessíveis BlackBerry ID,  

em cada caso ("Você") 

AO CLICAR EM "ACEITO" EM BAIXO, ESTARÁ A CONFIRMAR QUE LEU, ENTENDEU E 
ACEITOU OS TERMOS E AGIRÁ EM CONFORMIDADE COM ESTE CONTRATO. CERTIFIQUE-
SE DE QUE REVIU ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS 
INCLUÍDOS PARA REFERÊNCIA, INCLUINDO O BBSLA (CONFORME DEFINIDO ABAIXO) E A 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA RIM, ANTES DE CLICAR EM "ACEITO" ABAIXO. SE NÃO 
ACEITAR ESTE CONTRATO, NÃO PODE EFECTUAR O REGISTO DE UMA BLACKBERRY ID 
(DEFINIDO ABAIXO) OU ACEDER OU UTILIZAR QUAISQUER SERVIÇOS ACESSÍVEIS 
BLACKBERRY ID).  

Não poderá celebrar este Contrato ou efectuar a inscrição de uma BlackBerry ID (conforme 
definido abaixo) a menos que: (a) tenha mais de dezoito (18) anos de idade; e (b) seja maior de 
idade de acordo com as leis da sua jurisdição 

A. TERMOS BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Para aceder a determinados serviços RIM e serviços de terceiros 
("Serviços Acessíveis BlackBerry ID"), necessitará de uma BlackBerry ID que pode obter 
através do preenchimento de um formulário de inscrição para uma BlackBerry ID. 

2. Efectuar o registo para uma BlackBerry ID. O formulário de inscrição solicita que 
forneça o endereço de e-mail que pretende utilizar como a Sua BlackBerry ID e ser-lhe-á 
pedido que forneça informações do utilizador e que crie uma palavra-passe para associar 
com a Sua BlackBerry ID. Uma vez que obtenha uma BlackBerry ID, pode utilizar a 
BlackBerry ID para se identificar, a título individual, quando utilizar os Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID. Certifique-se de que em todas as instâncias obtém a BlackBerry ID a 
título individual. Se estiver a utilizar os Serviços Acessíveis BlackBerry ID em 
representação da sua organização, a sua organização pode ter a sua própria conta da RIM 
ou de terceiro aplicável, mas Pode ainda ser necessário utilizar a BlackBerry ID para Se 
identificar como utilizador autorizado nessa conta. 

3. Responsabilidade pela BlackBerry ID. A Sua BlackBerry ID não é passível de ser 
transferida a terceiros. É da sua responsabilidade manter a confidencialidade e segurança 
da palavra-passe e de todas as utilização da Sua BlackBerry ID. Aceita assim: (a) prestar 
informações verdadeiras, exactas, actuais e completas acerca de Si, conforme pedido 
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pelos formulários de registo aplicáveis; e (b) actualizar sem demora estas informações 
conforme necessário para que se mantenham verdadeiras, exactas, actuais e completas.  

4. Notificação à RIM. Você concorda (i) notificar imediatamente a RIM de qualquer utilização 
não autorizada da sua palavra-passe ou da Sua BlackBerry ID ou de qualquer violação da 
segurança da Sua BlackBerry ID e (ii) assegurar que Você sai da Sua BlackBerry ID no 
final de cada sessão quando essa capacidade lhe é fornecida. Você aceita e concorda que 
a RIM não é responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes da sua utilização da 
BlackBerry ID ou do seu não cumprimento do acima exposto. 

5. Cessação da Sua BlackBerry ID. Você pode cessar a Sua BlackBerry ID submetendo 
esse pedido de cessação à RIM em qualquer altura. 

6. Cessação da BlackBerry ID por parte da RIM. Sujeita a quaisquer termos contrários em 
Adenda para um determinado Serviço Acessível BlackBerry ID, a RIM pode, a seu 
exclusivo critério, sem recorrer a citações, audiências administrativas ou início de 
processos judiciais, cessar ou suspender a Sua BlackBerry ID por qualquer motivo, 
incluindo, mas não se limitando a: (a) violação ou violações deste Contrato ou de outros 
contratos ou directrizes aqui incorporadas, (b) pedidos por imposição legal ou de outras 
agências governamentais, (c) problemas técnicos ou de segurança súbitos, (d) períodos 
prolongados de inactividade, (e) Sua intervenção directa em actividades fraudulentas, 
ilegais e/ou fora da lei.  

7. Efeitos da cessação. A cessação da Sua BlackBerry ID irá resultar em: (a) eliminação da 
Sua palavra-passe e sujeito a quaisquer termos em contrário numa Adenda para um 
Serviço Acessível BlackBerry ID, todas as informações relacionadas, ficheiros e Conteúdo 
associado com a Sua BlackBerry ID (ou qualquer parte dela); e a cessação ou suspensão 
da Sua BlackBerry ID irá resultar em (b) restrição, limitação, suspensão ou impedimento do 
uso posterior ou continuado, no todo ou em parte, dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID. 
Concorda que a RIM não será responsabilizada perante Si ou terceiros por qualquer 
cessação ou suspensão da sua BlackBerry ID, restrição, limitação, suspensão ou 
impedimento do uso posterior ou continuado, no todo ou em parte, dos Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID daí resultantes. 

B. TERMOS DOS SERVIÇOS ACESSÍVEIS BLACKBERRY ID 

1. Deve concordar com este Contrato para aceder aos Serviços Acessíveis BlackBerry ID. No 
que se refere ao Seu acesso e utilização de Serviços Acessíveis BlackBerry ID, este 
Contrato inclui os termos do actual Contrato de Licença de Soluções BlackBerry (o 
"BBSLA"), que é o contrato pelo qual a RIM disponibiliza serviços RIM para a Solução 
BlackBerry (anteriormente conhecida por Contrato de Licença de Software BlackBerry), 
conforme modificados por estes Termos dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID (os 
"Termos dos Serviços"). O BBSLA encontra-se em www.blackberry.com/legal. Os 
serviços Acessíveis BlackBerry ID são os "Serviços" e fazem parte integrante da sua 
"Solução BlackBerry", tal como definido nos termos deste BBSLA. As referências no 
BBSLA ao "Contrato" deverão ser entendidas, para a finalidade deste Contrato, como 
referências a este Contrato. Certifique-se de que analisou estes Termos dos Serviços, a 
Política de Privacidade da RIM e o BBSLA antes de clicar em "ACEITO" mais abaixo.  

2. Adendas. Pode ser necessário celebrar uma adenda a este Contrato para determinados 
Serviços Acessíveis BlackBerry ID ("Adendas"). Após aceitação de uma Adenda para 
Serviços Acessíveis BlackBerry ID específicos, a Adenda fará parte integrante deste 
Contrato apenas para aqueles Serviços Acessíveis BlackBerry ID. No evento de conflito 
entre este Contrato e qualquer uma das suas Adendas, as Adendas prevalecerão, mas 
apenas na medida desse conflito. 
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3. As suas obrigações de registo. Tendo em atenção os Serviços Acessíveis BlackBerry ID 
aqui prestados, Você concorda em: (a) prestar informações verdadeiras, exactas, actuais e 
completas acerca de Si como solicitado nos formulários de registo em vigor (os "Dados de 
Registo"); e (b) manter e actualizar sem demora os Dados de Registo para os manter 
verdadeiros, precisos, actuais e completos.  

4. A Sua submissão de conteúdo Excepto como expressamente mencionado no presente 
Contrato ou Adenda, este contrato não transfere nenhuma titularidade sobre qualquer tipo 
de informação, dados, texto, software, música, som, fotografias, gráficos, vídeo, 
mensagens, rótulos ou outros materiais ou informações ("Conteúdo") que Você submeta 
ou torne disponível em ligação com quaisquer Serviços Acessíveis BlackBerry ID ("Seu 
Conteúdo"). No que se refere a qualquer Seu Conteúdo que ponha à disposição para 
inclusão em sítios da Internet acessíveis ao grande público, ou outros aspectos dos 
Serviços Acessíveis BlackBerry ID acessíveis ao grande público, Você concede à RIM uma 
licença a nível mundial, perpétua, irrevogável, transferível, livre de direitos de autor e não 
exclusiva para utilizar, distribuir, reproduzir, modificar, adaptar, desempenhar publicamente 
e divulgar publicamente o Seu Conteúdo de maneira que seja razoável em tudo o que se 
prenda com o fornecimento e a gestão de quaisquer Serviços Acessíveis BlackBerry ID. 

5. Conta de empresa. Se for uma empresa ou outra entidade, pode-lhe ser pedido que 
obtenha ou introduza uma ID de conta de empresa para aceder aos Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID. A menos que seja autorizado pela Sua Organização, a conta da Sua 
Organização não pode ser utilizada a título individual e não é transferível a terceiros. É da 
sua responsabilidade manter a confidencialidade e segurança da palavra-passe e de todas 
as utilização da Sua ID de conta de empresa. Aceita assim: (a) prestar informações 
verdadeiras, exactas, actuais e completas acerca de Si, conforme pedido pelos formulários 
de registo aplicáveis; e (b) actualizar sem demora estas informações conforme necessário 
para que se mantenham verdadeiras, exactas, actuais e completas. 

6. Natureza do conteúdo dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID. Você, e não a RIM, tem 
a exclusiva responsabilidade pelo Seu Conteúdo. A RIM não controla o Seu Conteúdo nem 
o Conteúdo de terceiros que possa ser disponibilizado em relação aos Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID e, como tal, a RIM não garante a exactidão, integridade ou qualidade desse 
Conteúdo nem é por ele responsável. Você entende que, ao utilizar os Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID, pode estar exposto a Conteúdo ofensivo, indecente ou censurável. A RIM e 
os seus designados terão o direito (mas não a obrigação), à sua exclusiva discrição, de 
pré-seleccionar, recusar ou remover qualquer Conteúdo. A RIM pode estabelecer práticas 
e limites gerais quanto ao uso dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID, incluindo, mas não 
limitando, o número máximo de dias que os quadros de mensagens/discussão ou outro 
Conteúdo será retido, em relação aos Serviços Acessíveis BlackBerry ID, e Você concorda 
que a RIM não tem qualquer responsabilidade ou obrigação pela eliminação ou não 
armazenamento de um Conteúdo. 

Mais ainda, a RIM não declara que todos os Conteúdos relacionados com os Serviços 
Acessíveis BlackBerry ID sejam adequados ou estejam disponíveis para uso em qualquer 
local, incluindo locais onde o Serviço Acessível BlackBerry ID está disponível, e Você não 
tem autorização para aceder ao Conteúdo a partir de locais onde o Conteúdo é ilegal.  

7. Conduta. Você concorda em não usar nem tentar usar quaisquer Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID: 
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a. carregar, publicar, enviar por correio electrónico, transmitir ou pôr à disposição por 
qualquer outro meio disponível publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais 
promocionais, correspondência não solicitada, "spam", correntes por carta, esquemas 
de pirâmide ou sob qualquer outra forma de solicitação, excepto naquelas áreas 
designadas para tal fim; 

b. carregar, publicar, enviar por correio electrónico, transmitir ou pôr à disposição por 
qualquer outro meio disponível informações, software, ferramentas ou outro material 
que contenha (i) vírus, cavalos de Tróia, "worms", "backdoor", mecanismo de 
encerramento, códigos maliciosos, "sniffer", "bot", mecanismo "drop dead" ou 
"spyware"; ou (ii) qualquer outro software, ferramentas, informações, ou outro material 
destinado ou que possa ser destinado a (A) ter um efeito adverso no desempenho de, 
(B) desactivar, corromper ou danificar, ou (C) causar ou facilitar o acesso não 
autorizado ou negar o acesso autorizado a, ou ser usado para fins inapropriados e não 
autorizados, qualquer tipo de software, hardware, serviços, sistemas, ou dados 
("Malware") (e, se Você tiver conhecimento da existência de qualquer Malware no ou 
relacionado com o Serviço Acessível BlackBerry ID, irá prontamente notificar a RIM); 

c. recolher ou guardar dados pessoais de outros utilizadores sem o seu expresso 
consentimento por escrito; 

d. violar qualquer código de conduta ou outras directrizes que se possam aplicar a um 
Serviço Acessível BlackBerry ID ou parte dele; 

e. a não ser que expressamente permitido pela RIM ou excepto se a extensão desta 
restrição violar as leis em vigor, reproduzir, duplicar, copiar, praticar engenharia 
reversa, vender, comercializar, revender ou explorar para fins comerciais uma porção 
ou o uso de, ou o acesso de, Serviços Acessíveis BlackBerry ID ou outros produtos, 
informações, ou materiais a que Você tenha acesso relativamente ao Serviço Acessível 
BlackBerry ID, ou tentativa de o fazer; 

f. de qualquer maneira que possa prejudicar, desactivar, sobrecarregar ou impedir um 
Serviço Acessível BlackBerry ID (ou a/s rede/s ligadas a esse sítio ou serviços) ou 
interferir com qualquer uso e usufruto de outra pessoa de um qualquer Serviço 
Acessível BlackBerry ID ou parte dele. Não poderá tentar obter acesso não autorizado 
a um Serviço Acessível BlackBerry ID, outras contas, sistemas informáticos ou redes 
ligadas a um Serviço Acessível BlackBerry ID através de pirataria informática, 
exploração de palavra-passe ou outros meios. Não poderá obter ou tentar obter 
materiais ou informações através de quaisquer meios não intencionalmente disponíveis 
para Si mediante um Serviço Acessível BlackBerry ID; 

g. publicar, anunciar, carregar, distribuir ou espalhar assuntos, nomes, informações ou 
materiais inadequados, profanos, difamatórios, infringidores, obscenos, indecentes ou 
ilegais; 

h. carregar, anunciar, transmitir, comunicar ou pôr à disposição por qualquer outro meio 
qualquer material que: (i) Você não tenha o direito de pôr à disposição de outrem, 
incluindo ao abrigo de uma lei ou contrato ou em violação de um dever (como 
protecção de software por leis de protecção de propriedade intelectual, informação 
privilegiada, de palavras-passe, informação de propriedade ou confidencial da qual 
teve conhecimento ou que lhe foi divulgada devido às suas relações profissionais ou 
em acordos de não divulgação); ou (ii) que possa infringir ou infrinja uma patente, 
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marca comercial, segredo comercial, direitos de autor ou outros direitos de propriedade 
de terceiros;  

i. prometer ou oferecer-se para vender ou comprar bens ou serviços para fins comerciais, 
a menos que esse Serviço Acessível BlackBerry ID permita especificamente tais 
mensagens; 

j. copiar um conteúdo do fórum para distribuição mediante quaisquer meios para 
terceiros que não sejam participantes desses Serviços Acessíveis BlackBerry ID ou 
parte deles, para o qual o conteúdo foi posto à disposição; ou 

k. fazer-se passar por outra pessoa ou entidade, ou fazer declarações falsas ou por 
qualquer outro meio deturpar a Sua afiliação com uma pessoa ou entidade, ou criar 
uma falsa identidade com o propósito de enganar outrem. 

8. Uso internacional. Uma vez que alguns dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID podem ser 
acedidos globalmente, se Você preferir aceder à Sua BlackBerry ID ou a um dos Serviços 
Acessíveis BlackBerry ID a partir de locais que não sejam os países onde a RIM 
disponibiliza esses Serviços Acessíveis BlackBerry ID, fá-lo-á por sua exclusiva iniciativa e 
Você será o único responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentações em 
vigor no local, incluindo aquelas relacionadas com exportação, importação, uso, 
transmissão e/ou comunicação dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID e respectivo 
Conteúdo. Solicite informações a um Serviço Acessível BlackBerry ID específico para 
saber mais sobre os locais específicos onde esse Serviço Acessível BlackBerry ID ou 
qualquer outro Conteúdo relacionado, posto à disposição pela RIM, incluindo, mas não se 
limitando a, esses produtos, ferramentas, serviços ou outros materiais, está disponível. 

9. Modificações aos Serviços Acessíveis BlackBerry ID. A RIM reserva-se o direito de, em 
qualquer altura, modificar ou interromper, temporária ou definitivamente, todos ou parte 
dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID, com ou sem aviso. Você concorda que a RIM não 
será responsável perante Si ou terceiros por qualquer modificação, suspensão ou 
interrupção de qualquer dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID (ou parte dele). 

10. Terceiros. A sua correspondência e/ou transacções com terceiros ou em relação a um 
Serviço Acessível BlackBerry ID, incluindo o pagamento e a entrega de bens ou serviços 
de terceiros, sejam quais forem os termos, condições, garantias ou representações 
associadas com essas transacções, são unicamente entre Si e esse terceiro. Você 
concorda que a RIM não será responsável, de modo algum, nem por quaisquer perdas ou 
danos, seja de que tipo for, resultantes de uma dessas transacções. 

11. Direitos de propriedade intelectual. Você reconhece que os Serviços Acessíveis 
BlackBerry ID podem conter ou disponibilizar informação, dados, textos, mensagens, 
trabalhos, produtos, software, música, sons, fotos, imagens, gráficos, marcas comerciais, 
nomes comerciais, logótipos, vídeos, anexos, hiperligações e outros conteúdos, materiais e 
serviços, fornecidos pela RIM ou pelos fornecedores da RIM (colectivamente chamados 
"Conteúdo RIM"). Você pode usar o Conteúdo RIM apenas para seu uso pessoal e de 
acordo com os termos e condições da licença específica aplicável ao Serviço Acessível 
BlackBerry ID. 

12. Reclamações de violação da propriedade intelectual.  
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Se Você tem razões plausíveis para crer que o Seu trabalho foi violado de um modo que 
constitui violação dos direitos de autor, ou se os Seus direitos de propriedade intelectual 
foram de qualquer outra maneira violados, comunique o facto à RIM para 
legalinfo@rim.com com a seguinte informação: 

a. uma assinatura electrónica ou física da pessoa autorizada para actuar em 
representação do titular dos direitos de autor ou outros interesses de propriedade 
intelectual; 

b. uma descrição do trabalho protegido por direitos de autor ou outra propriedade 
intelectual que Você está a reclamar tenham sido violados; 

c. uma descrição de onde está localizado no sítio da Internet o material que Você reclama 
ter sido violado; 

d. a sua morada, telefone e endereço de correio electrónico;  

e. uma declaração Sua de que Você acredita em boa-fé que o alegado uso não é 
autorizado pelo titular da propriedade intelectual, seu agente ou pela lei; e 

f. uma declaração Sua, feita sob pena de perjúrio, de que toda a informação acima 
indicada na Sua notificação é exacta e de que Você é o titular dos direitos de autor ou 
da propriedade intelectual ou de que está devidamente autorizado para actuar em 
nome e em representação do titular desses direitos de autor ou de propriedade 
intelectual.  

13. Resolução.  

a. Pode cessar qualquer conta de empresa de Serviços Acessíveis BlackBerry ID ou o 
Seu acesso a quaisquer Serviços Acessíveis BlackBerry ID submetendo esse pedido 
de cessação à RIM em qualquer altura. 

b. Além dos direitos de cessação da RIM estipulados pelo BBSLA, e sujeitos a quaisquer 
termos contrários do contrato numa Adenda para um Serviço Acessível BlackBerry ID 
específico, a RIM pode, à sua exclusiva discrição, sem recorrer a citações, audiências 
administrativas ou início de processos judiciais, imediatamente sem O notificar, cessar 
este Contrato, a Sua conta de empresa de Serviço Acessível BlackBerry ID ou uma 
Adenda específica a este Contrato, limitar o Seu acesso ou mesmo suspender o Seu 
acesso a quaisquer Serviços Acessíveis BlackBerry ID por qualquer razão, incluindo, 
mas não se limitando a: (a) violações deste Contrato ou outros contratos ou directrizes 
inerentes, (b) solicitações por imposição legal ou outras agências governamentais, (c) 
interrupção ou modificação do material dos Serviços Acessíveis BlackBerry ID (ou 
parte deles), (d) problemas técnicos ou de segurança súbitos, (e) períodos prolongados 
de inactividade, (f) Sua intervenção directa em actividades fraudulentas, ilegais e/ou 
fora da lei, ou (g) falta de pagamento de taxas ou encargos devidos por Si e que se 
prendam com os Serviços Acessíveis BlackBerry ID. Concorda ainda que a RIM não 
será responsabilizada perante Si ou terceiro por qualquer cessação deste Contrato, ou 
Adenda incluída neste Contrato, pela Sua conta de empresa ou limitação ou suspensão 
do Seu acesso aos Serviços Acessíveis BlackBerry ID.  

C. ALTERAÇÕES AOS TERMOS. Aliado à maneira como a RIM pode actualizar ou rever o 
BBSLA tal como definido, a RIM reserva-se o direito, à sua exclusiva discrição, de actualizar ou 
rever este Contrato, seja para reflectir alterações nas práticas comerciais, seja para reflectir 
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alterações na lei ou alterações no entendimento de como a RIM aplica a lei e de publicar essa 
actualização ou revisão dos Termos e Condições dos Serviços em 
http://www.blackberry.com/legal. A data efectiva de cada actualização ou revisão será notificada 
nos Termos dos Serviços actualizados ou revistos. As actualizações ou revisões ao presente 
Contrato não têm efeitos retroactivos. Se e quando este Contrato for revisto ou actualizado, ser-
lhe-á solicitado que reveja e aceite a versão revista ou actualizada da próxima vez que aceder aos 
Serviços Acessíveis BlackBerry ID.  

 

Revisto: 10 de março de 2011 

 

Aceito         Não aceito 
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