OBSERVAÇÃO: SE FOR UM CONSUMIDOR, PODERÁ TER DETERMINADOS DIREITOS LEGAIS QUE NÃO
PODEM SER MODIFICADOS POR CONTRATO. NENHUMA DISPOSIÇÃO NESTES TERMOS DE LICENÇA
TERÁ O EFEITO DE MODIFICAR TAIS DIREITOS LEGAIS, NA MEDIDA EM QUE ESSAS MODIFICAÇÕES
SEJAM EXPRESSAMENTE PROIBIDAS PELA LEI APLICÁVEL. SE UMA TRADUÇÃO DESTES TERMOS DE
LICENÇA EM QUALQUER OUTRO IDIOMA FOR EXIGIDA POR LEI, A VERSÃO INGLESA DESTES TERMOS
DE LICENÇA PREVALECERÁ CASO EXISTA QUALQUER CONFLITO OU DISCREPÂNCIA ENTRE A VERSÃO
INGLESA E QUALQUER TRADUÇÃO DA MESMA. SE ESTES TERMOS DE LICENÇA FOREM FORNECIDOS
NUM IDIOMA DIFERENTE DO INGLÊS, A RIM FÁ-LO APENAS PARA COMODIDADE DO UTILIZADOR.
ACORDO DE SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY
Research In Motion Limited ou uma das suas afiliadas (“RIM”) tem o prazer de disponibilizar ao Utilizador:
“Serviços Prosumer BlackBerry” são serviços concebidos e oferecidos pela RIM para colocar ao dispor dos clientes
RIM determinadas funcionalidades proporcionadas pelo software de servidor BlackBerry exclusivo da RIM sem que
seja necessário aos clientes da RIM adquirirem esse software para servidor. Os Serviços Prosumer BlackBerry
incluem o “Serviço de Internet BlackBerry” da RIM. O serviço de internet BlackBerry permite aos subscritores: (a)
integrarem determinadas contas de correio electrónico de fornecedores de serviço de internet (ISP) ou terceiras
entidades em modo de entrega por iniciativa externa (“push”) no Produto Portátil do Utilizador; (b) criarem um
endereço de correio electrónico suportado pelo dispositivo para o Produto Portátill do Utilizador; e (c) acederem a
determinados conteúdos e serviços de internet. A funcionalidade de correio electrónico do serviço de internet
BlackBerry é também conhecido como “MeuCorreioElectrónico” (“MyEmail”), “Correio electrónico BlackBerry”
(“BlackBerry Internet Mail”) e/ou um nome de produto específico do seu fornecedor de serviço de tempo de antena.
Todo(s) ou parte do(s) serviço(s) prosumer BlackBerry poderá(ão) não estar disponível(eis) no seu Fornecedor de
Serviços de Tempo de Antena. Confira junto do seu fornecedor de serviço de tempo de antena a respectiva
disponibilidade.
OS SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY SÃO-LHE FORNECIDOS NA FORMA DE “SERVIÇOS” QUE FAZEM
PARTE DA SUA “SOLUÇÃO BLACKBERRY” AO ABRIGO DOS TERMOS DO ACORDO DE LICENÇA PADRÃO
DA RIM PARA O SOFTWARE BLACKBERRY (“BBSLA”) CONFORME MODIFICADO POR ESTE ADITAMENTO.
ESTE ADITAMENTO E O BBSLA FORMAM COLECTIVAMENTE O “ACORDO” PARA OS SERVIÇOS PROSUMER
BLACKBERRY, BEM COMO O SOFTWARE USADO POR SI EM CONJUNTO COM TAIS SERVIÇOS. Salvo se
especificado em contrário no presente documento, todos os termos em maiúsculas aqui utilizados terão o significado
imputado a tais termos em maiúsculas no BBSLA. O BBSLA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SÍTIO WEB DOS
SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY DO SEU FORNECEDOR DE SERVIÇO DE TEMPO DE ANTENA, EM
CONJUNTO COM O PRESENTE ADITAMENTO. CASO TENHA ACABADO DE ADQUIRIR O SEU DISPOSITIVO
BLACKBERRY, A VERSÃO ACTUAL DO BBSLA É CONSTITUÍDA PELO ACORDO DE SOFTWARE COM O QUAL
LHE FOI SOLICITADO QUE CONCORDASSE, DE FORMA A PODER USAR O SOFTWARE DO DISPOSITIVO
PORTÁTIL BLACKBERRY. SE, POR QUALQUER MOTIVO, O UTILIZADOR NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR A
VERSÃO ACTUAL DA BBSLA, PODERÁ ENCONTRÁ-LA EM WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OU
CONTACTANDO RIM PELO LEGALINFO@RIM.COM. SE TIVER DÚVIDAS OU PREOCUPAÇÕES RELATIVAS
AOS TERMOS DESTE ACORDO, CONTACTE A RIM NO ENDEREÇO LEGALINFO@RIM.COM.
AO ACEITAR ESTES TERMOS DE LICENÇA, CLICANDO EM “ACEITO” MAIS ABAIXO, O UTILIZADOR, A
TÍTULO INDIVIDUAL OU, CASO ESTEJA AUTORIZADO A ADQUIRIR OS SERVIÇOS PROSUMER EM NOME DA
RESPECTIVA EMPRESA OU DE OUTRA ORGANIZAÇÃO, A ENTIDADE EM CUJO BENEFÍCIO O UTILIZADOR
AGE (NESTE CASO, O “UTILIZADOR”), ACEITA A VINCULAÇÃO AO PRESENTE ACORDO. TENHA EM
CONSIDERAÇÃO QUE DEVERÁ SER MAIOR DE IDADE DE ACORDO COM AS LEIS DA SUA JURISDIÇÃO
PARA PODER ACEITAR ESTE ACORDO. CASO NÃO SEJA MAIOR DE IDADE, PARA QUE POSSA UTILIZAR OS
SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY, O SEU TUTOR DEVERÁ ACEITAR O PRESENTE ACORDO E
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AUTORIZAR O SEU USO DOS SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY ENQUANTO “UTILIZADOR
AUTORIZADO”.
SE, ANTES DE ACTIVAR OU USAR OS SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY, O UTILIZADOR DECIDIR QUE
NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DO PRESENTE ACORDO, ENTÃO O UTILIZADOR NÃO TEM DIREITO A
OBTER OS RESPECTIVOS SERVIÇOS, NEM A USAR QUALQUER “SOFTWARE” ASSOCIADO AOS
RESPECTIVOS SERVIÇOS.
TERMOS ESPECÍFICOS PARA OS SERVIÇOS PROSUMER BLACKBERRY
1.
Definição de “Serviços”. Para evitar quaisquer dúvidas, os Serviços Prosumer BlackBerry, fornecidos no
contexto deste documento, são serviços integrantes da Solução BlackBerry do Utilizador ao abrigo do BBSLA.
2.
Fornecedor de Serviço de Tempo de Antena. Os Serviços Prosumer BlackBerry deverão ser suportados
pelo Fornecedor de Serviço de Tempo de Antena do Utilizador, e o Utilizador deverá estabelecer um acordo com o
Fornecedor de serviço de Tempo de Antena para uso destes serviços. Não efectuará qualquer pagamento dos
Serviços Prosumer BlackBerry à RIM; todos os pagamentos serão efectuados ao seu Fornecedor de Serviço de
Tempo de Antena pelos Serviços Prosumer BlackBerry. Contacte o seu fornecedor de serviço de tempo de antena
para efeitos de assistência, uma vez que a RIM não presta assistência directamente aos utilizadores finais.
3.
Uso não autorizado. Deverá avisar a RIM de imediato de qualquer uso não autorizado dos seus Serviços
Prosumer BlackBerry. Também concorda que o Utilizador não irá causar disrupção dos Serviços Prosumer
BlackBerry, solicitar a palavra-chave de outro utilizador final nem de outro modo agir de forma que interfira com o
uso dos Serviços Prosumer BlackBerry por parte de outros utilizadores finais.
4.
Restrições à utilização/alteração dos Serviços Prosumer BlackBerry. Concorda que a RIM poderá,
sem imputar responsabilidade ao Utilizador, estabelecer e/ou efectuar modificações nos limites do uso pelo
Utilizador dos Serviços Prosumer BlackBerry e poderá efectuar alterações aos Serviços Prosumer BlackBerry
incluindo alterações que materialmente limitem ou diminuam as funcionalidades dos Serviços Prosumer BlackBerry
existentes. Quando for relevante, a RIM irá efectuar esforços razoáveis para anunciar as limitações e/ou
modificações indicadas, no sítio web dos Serviços Prosumer BlackBerry ou avisar o Utilizador de acordo com os
termos do BBSLA. Concorda em respeitar estas limitações mencionadas como condição da sua continuação de
acesso aos Serviços Prosumer BlackBerry.
5.
Produtos portáteis perdidos/roubados/transferidos. Um número individual de identificação do seu
produto portátil é usado para associar o(s) endereço(s) de correio electrónico ao seu dispor ao seu produto portátil e
para encaminhar correio electrónico e demais informações para o mesmo. Caso perca ou lhe seja roubado o
produto portátil, ou caso o Utilizador transfira o produto portátil para uma entidade terceira (em conformidade com o
permitido pelo BBSLA e pelo acordo do utilizador com o respectivo fornecedor de serviço de tempo de antena), o
Utilizador deverá dirigir-se ao sítio web dos Serviços Prosumer BlackBerry e desassociar de imediato o(s)
respectivo(s) endereço(s) de correio electrónico do produto portátil.
6.
Requisitos para efectuar cópias de segurança/limpeza dos dados. Exceptuando o âmbito
especificamente proibido pela lei em vigor, a RIM não tem qualquer responsabilidade respeitante aos dados
transmitidos pelo produto portátil do utilizador. A RIM recomenda que o utilizador efectue cópias de segurança
periódicas de todas as mensagens de correio electrónico, conteúdos e/ou outros dados residentes no produto
portátil do utilizador, uma vez que tais dados não são guardados pela RIM. Caso o utilizador transfira o produto
portátil (em conformidade com o permitido pelo BBSLA), o utilizador deverá limpar todos os dados do produto
portátil, e remover toda a memória expansível, caso contrário estes dados ficarão disponíveis para a pessoa que
obtiver este produto portátil.
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7.
Uso ilegal ou indevido. Conforme detalhado pelo BBSLA, o utilizador não usará os Serviços Prosumer
BlackBerry nem qualquer parte da solução BlackBerry do utilizador para quaisquer fins ilegais ou indevidos,
incluindo sem limites, acções de assédio, “phishing”, “spamming”, “spoofing” ou infracções dos direitos autorais. O
utilizador é responsável por agir em conformidade com todas as leis e regulamentos em vigor no decurso do uso dos
Serviços Prosumer BlackBerry. Se os Serviços Prosumer BlackBerry forem utilizados de forma que a RIM considere
que violam o presente acordo, a RIM ou o respectivo agente poderão, embora não sejam obrigados a tal, tomar
medidas responsáveis quando for relevante. Tais medidas poderão incluir, mas não se limitarem a, remoção
temporária ou permanente do conteúdo, bloqueio parcial ou total das transmissões de internet, e a suspensão ou
cessação imediatas de todos ou alguns Serviços Prosumer BlackBerry e deste Acordo. A RIM não será
responsabilizada de forma alguma por estas medidas de retaliação. As medidas acima descritas não são as únicas
soluções de que a RIM dispõe e a RIM poderá tomar outras medidas legais, equiparáveis ou técnicas, caso seja
relevante.
8.
“COMO EXISTENTE” e “COMO DISPONÍVEL” e não para fins profissionais críticos. Ao contrário do
software empresarial BlackBerry, os Serviços Prosumer BlackBerry não codificam transmissões de dados. Conforme
descrito pormenorizadamente no BBSLA, os serviços sem fios não são à prova de falhas e nunca deverão ser
usados para fins profissionais críticos ou para aplicações que requeiram controlos sem falhas; e na medida
permitida pela lei em vigor, e conforme detalhado no BBSLA, os Serviços Prosumer BlackBerry são fornecidos na
forma “COMO EXISTENTE” e “COMO DISPONÍVEL”. A RIM não pode garantir, nem garante, que os Serviços
Prosumer BlackBerry serão de funcionamento contínuo, ininterrupto, atempado, seguro e livre de erros. A RIM
reserva-se no direito de efectuar manutenção ou, de outro modo, suspender o acesso aos Serviços Prosumer
BlackBerry para corrigir periodicamente erros no software, instalar actualizações e efectuar diagnósticos bem como
manutenção dos Serviços Prosumer BlackBerry, situações que irão limitar a capacidade da RIM de proporcionar
Serviços Prosumer BlackBerry durante um determinado período temporal.
9.
Sítios, Software e Conteúdos de Entidades Terceiras. O utilizador reconhece e concorda com o facto de
que os Serviços Prosumer BlackBerry permitirão ao utilizador aceder a conteúdo de entidades terceiras, software de
entidades terceiras e serviços de entidades terceiras, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer serviços de
correio electrónico de entidades terceiras aos quais acede usando os Serviços Prosumer BlackBerry. Conforme
detalhado no BBSLA, o utilizador reconhece e concorda com o facto de a RIM não assumir responsabilidade por
conteúdo de entidades terceiras, sítios web de entidades terceiras, software de entidades terceiras ou serviços de
entidades terceiras a que o Utilizador possa aceder ou adquirir através do uso dos Serviços Prosumer BlackBerry, e
que o utilizador é responsável por quaisquer contractos que o utilizador estabeleça na internet. A disponibilização de
informação pessoal sobre o utilizador ou outros junto de entidades terceiras com as quais o utilizador interaja
durante o uso dos Serviços Prosumer BlackBerry deverá ser sempre feita com o máximo cuidado.
10.
Consentimento para recolher informação pessoal. Adicionalmente às cláusulas respeitantes à recolha
de informação pessoal do BBSLA, o utilizador autoriza a RIM a recolher, usar e guardar informação pessoal do
utilizador relativa aos serviços de correio electrónico de entidades terceiras, durante o tempo considerado
necessário pela RIM (mas não superior ao permitido pela lei vigente), incluindo, sem limites, a ID de utilizador e
respectiva palavra-chave para cada uma da(s) conta(s) do serviço de correio electrónico do utilizador mantida(s) por
entidades terceiras, e disponibilizar a mesma aos fornecedores terceiros de serviços de correio electrónico para
efeitos de activação, cobrança, aprovisionamento, manutenção e desactivação.
11.
Conflito. Se quaisquer dos termos e condições deste Aditamento entrar em conflito com os termos e
condições do BBSLA ou com qualquer outro aditamento ou emenda ao BBSLA, estes termos e condições aplicarse-ão na medida da incongruência, mas apenas na medida que diga respeito aos Serviços Prosumer BlackBerry.
Declaro ter analisado o presente acordo, incluindo este aditamento e BBSLA, e encontro-me preparado e autorizado
para estabelecer o acordo para os Serviços Prosumer BlackBerry de acordo com os termos e condições expressos
neste aditamento e no BBSLA.
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