
Termos e Condições 

Caro Utilizador,  

Antes de mais, bem-vindo à U ARE FAMILY! 

Estes termos e condições descrevem as regras e regulamentos para o uso do site de 

URock, Lda, localizado em https://uarefamily.com.   

Ao aceder a este website, presumimos que aceita estes termos e condições. Não 

continue a usar a U ARE FAMILY se não concordar com todos os termos e condições 

declarados nesta página. 

 

Cookies 

O website utiliza cookies para ajudar a personalizar a sua experiência online. Ao aceder 

à U ARE FAMILY, concordou em usar os cookies necessários. 

Um cookie é um arquivo de texto colocado no seu disco rígido por um servidor de 

páginas web. Os cookies não podem ser usados para executar programas ou enviar vírus 

para o seu computador. Os cookies são atribuídos exclusivamente a si e só podem ser 

lidos por um servidor web no domínio que emitiu o cookie. 

Podemos usar cookies para recolher, armazenar e rastrear informações para fins 

estatísticos ou de marketing para operar o nosso site. Tem a opção de aceitar ou recusar 

cookies opcionais. Existem alguns cookies necessários para o funcionamento do nosso 

site. Esses cookies não exigem o seu consentimento. Lembre-se de que, ao aceitar os 

cookies necessários, também aceita cookies de terceiros, que podem ser usados por 

meio de serviços fornecidos por terceiros se usar esses serviços no nosso site, por 

exemplo, uma janela de exibição de vídeo fornecida por terceiros e integrada no nosso 

site. 

 

Licença 

Salvo indicação em contrário, a URock, Lda., possui os direitos de propriedade 

intelectual de todo o material em U ARE FAMILY. Todos os direitos de propriedade 

intelectual são reservados. Pode aceder à U ARE FAMILY para o seu uso pessoal sujeito 

às restrições definidas nestes termos e condições. 

A reprodução total ou parcial do website para fins comerciais é proibida, assim como a 

sua alteração ou incorporação em qualquer outro artigo, publicação ou website. 

 

https://uarefamily.com/


O uso ou utilização incorreta ou abusiva das marcas registadas ou de quaisquer outros 

conteúdos deste website são expressamente proibidos, não podendo ser utilizados fora 

das condições de uso livre permitidas por lei, sem o consentimento expresso e escrito 

do proprietário. Advertimos que a URock, Lda., utilizará todos os mecanismos legais para 

proteger e reforçar os seus direitos de propriedade intelectual. 

 

Meios digitais da U ARE FAMILY 

Os meios digitais da U ARE FAMILY disponibilizam aos seus Utilizadores conteúdos sobre 

o certame, em formato texto, imagem e vídeo, sendo que o acesso a alguns desses 

conteúdos pode depender de registo prévio do Utilizador, nos termos abaixo referidos. 

Os Utilizadores podem livremente visualizar os conteúdos disponibilizados e reproduzi-

los, exclusivamente para fins privados e/ou utilização profissional, de acordo com as 

regras estabelecidas infra a propósito da “Utilização”. É expressamente proibida a 

utilização dos sites da U ARE FAMILY para fins comerciais, para fins ilegais e/ou para 

quaisquer outros que possam, direta ou indiretamente, ser considerados prejudicais à 

imagem e bom nome do certame ou da empresa URock. 

A utilização e navegação nos websites da U ARE FAMILY pode permitir ou mesmo 

conduzir as hiperligações para outros sites, bem como remeter para informação, 

questões, opiniões, ideias, sugestões e/ou mesmo comentários colocados pelos 

Utilizadores desses outros sites. Nestes casos, as hiperligações são fornecidas 

unicamente para conveniência e acessibilidade do Utilizador, não existindo, em caso 

algum, relações entre a URock e o proprietário ou gestor do website para o qual o link 

possa remeter, nem a aceitação ou aprovação pela URock de qualquer dos conteúdos, 

serviços ou produtos ali disponibilizados. Nesta medida, a URock não se responsabiliza 

pelo conteúdo de sites de terceiros, sendo o seu acesso e visita da inteira 

responsabilidade do Utilizador. 

O Utilizador reconhece o direito da U ARE FAMILY poder limitar o acesso e publicação 

nos seus sites de opiniões, informações e/ou comentários dos Utilizadores, podendo 

instalar, se assim o entender, filtros de seleção para o efeito. A U ARE FAMILY reserva-

se ainda o direito de alterar a apresentação, configuração e localização dos seus sites, e 

bem assim modificar, suspender ou interromper as respetivas opções e funcionalidades, 

assim como as condições e requisitos de acesso, em qualquer momento e sem 

necessidade de aviso prévio. 

 

 

 



Publicidade e Patrocínio 

As páginas web respeitantes à U ARE FAMILY podem conter publicidade, patrocinadores 

e respetivas parcerias. A URock, ressalva que os anunciantes, patrocinadores e parceiros 

comerciais são responsáveis por garantir que o material recebido para inclusão no 

website está em conformidade com as leis, códigos e regulamentos em vigor. Excluímos 

qualquer responsabilidade por qualquer erro ou imprecisão que o material publicitário, 

de patrocínio ou de parceiros possa conter.  

A relação do utilizador com terceiros elementos através dos serviços das nossas 

plataformas e quaisquer termos, condições e garantias relativamente a esses terceiros 

elementos, nomeadamente patrocinadores ou publicitários, são da exclusiva 

responsabilidade do utilizador e respetivos terceiros.  

A URock, Lda. não se responsabiliza pelas relações acima referidas. 

 

Responsabilidade pelo conteúdo 

Não seremos responsabilizados por qualquer conteúdo que apareça no seu site. 

Concorda em proteger-nos e defender contra todas as reclamações levantadas no seu 

site.  

Nenhum link deve aparecer em qualquer site que possa ser interpretado como calunioso, 

obsceno ou criminoso, ou que infrinja, de outra forma viole ou defenda a violação ou 

outra violação de quaisquer direitos de terceiros. 

 

Reserva de direitos 

Reservamos o direito de solicitar que remova todos os links ou qualquer link específico 

para o nosso site. Aprova a remoção imediata de todos os links para nosso site, mediante 

solicitação.  

Também nos reservamos o direito de alterar estes termos e condições e a sua política 

de vinculação a qualquer momento. Ao conectar-se continuamente ao nosso site, 

concorda em cumprir e seguir estes termos e condições de vinculação. 

 

Interrupção ou suspensão do acesso ao website 

A URock, Lda., reserva-se o direito de interromper o acesso aos websites da U ARE 

FAMILY pelo período que determine como necessário, por quaisquer razões de ordem 

técnica, administrativa, de força maior ou outras que possam surgir e não estejam 

diretamente aqui contempladas. 



Sem prejuízo, a URock, Lda., não poderá ser responsabilizada por qualquer suspensão 

ou interrupção de acesso que venha a ocorrer em consequência de factos que não lhe 

sejam imputáveis ou que sejam imputáveis a título de mera negligência. 

 

Remoção de links do nosso site 

Se encontrar algum link no nosso site que seja ofensivo por qualquer motivo, pode 

contactar-nos e informar-nos a qualquer momento. Consideraremos as solicitações de 

remoção de links, mas não somos obrigados a fazê-lo ou a responder diretamente. 

Ainda que sejam usados todos os meios ao nosso dispor para assegurar a exatidão e a 

integridade da informação existente nesta página web, não assumimos, em caso algum, 

qualquer responsabilidade se a informação disponibilizada não é exata ou completa.  

Qualquer modificação que faça ao conteúdo disponibilizado nesta página web será 

efetuada por sua conta e risco, sendo, por isso, responsável por monitorizar tais 

alterações. 

 

Isenção de responsabilidade 

Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, excluímos todas as representações, 

garantias e condições relacionadas ao nosso site e ao uso deste site. 

Nada nesta isenção de responsabilidade: 

1. Limitará ou excluirá a nossa responsabilidade por morte ou danos pessoais; 

2. Limitar ou excluir a nossa responsabilidade ou a sua responsabilidade por fraude 

ou deturpação fraudulenta; 

3. Limitar qualquer uma das nossas responsabilidades de qualquer forma que não 

seja permitida pela lei aplicável; 

4. Excluir qualquer uma das nossas ou suas responsabilidades que não possam ser 

excluídas sob a lei aplicável. 

5. As limitações e proibições de responsabilidade definidas nesta seção e em outras 

partes desta isenção de responsabilidade: 

6. Estão sujeitas ao parágrafo anterior; 

7. Regem todas as responsabilidades decorrentes da isenção de responsabilidade, 

incluindo responsabilidades decorrentes de contratos, atos ilícitos e por violação 

de dever estatutário. 

Desde que o site e as informações e serviços nele fornecidos sejam gratuitos, não 

seremos responsáveis por perdas ou danos de qualquer natureza. 

 



Proibido: 

Estão proibidas quaisquer atividades que sejam consideradas pela URock, Lda., como 

inapropriadas e/ou que sejam suscetíveis de serem ilegais de acordo com a legislação 

aplicável a esta página web, incluindo, mas não limitado a: 

1. Copiar ou republicar o material da U ARE FAMILY; 

2. Vender, alugar ou sub-licenciar o material da U ARE FAMILY; 

3. Reproduzir, duplicar ou copiar o material da U ARE FAMILY; 

4. Redistribuir o conteúdo da U ARE FAMILY; 

5. Qualquer ato que possa constituir uma violação da privacidade (incluindo o envio 

para este website de informações privadas sem o consentimento da pessoa 

afetada) ou de quaisquer outros direitos legais das pessoas físicas; 

6. Usar este website para difamar e/ou injuriar a URock, Lda., os seus 

colaboradores, ou outras pessoas físicas e/ou coletivas, ou atuar de forma a 

desacreditar a reputação da empresa supramencionada; 

7. Enviar para este website ficheiros que contenham malware que possam causar 

danos à propriedade da URock, Lda., ou à propriedade de pessoas físicas; 

8. Colocar ou transmitir para este website qualquer conteúdo não autorizado, 

incluindo, mas não limitado a, conteúdos que provavelmente causem, no nosso 

entendimento, danos ou prejuízos, ou, ainda, que violem os sistemas de 

segurança da rede da URock, Lda., ou de terceiras pessoas, conteúdos que sejam 

difamatórios, racistas, obscenos, ameaçadores, de conteúdo pornográfico ou 

que se apresentem com conteúdos suscetíveis de serem qualificados como 

ilícitos em geral. 

 

Jurisdição e legislação aplicável 

O conteúdo e a informação da URock, Lda., contida nesta página web são 

disponibilizados unicamente para os usuários de Portugal. Não assumimos, nem 

garantimos que esse conteúdo e informação sejam apropriados ou disponíveis em 

países distintos de Portugal. 

O usuário desta página e a URock, Lda.,  aceitam, sem reservas, que qualquer diferendo 

ou litígio resultante do uso desta página web será regido pela lei portuguesa, 

convencionando-se como competente, com expressa renúncia a qualquer outro, o foro 

da comarca de Braga, Portugal. 

 

 

 



Contactos 

Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada com os presentes termos e 

condições de utilização, o utilizador deverá contactar a URock, para a seguinte morada: 

Avenida da Liberdade, 615 – 1º Andar  

4710-251 Braga, Portugal. 

Ou para o email: info@urock.pt 

 

Última atualização: 

Março 2022. 
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