
	  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Declaração de responsabilidade associada à utilização de dados 

da APRAM - Administração Portuária da Região Autónoma da Madeira, S.A. 

 

Eu,    , portador do 

BI/CC nº    emitido pelo arquivo de identificação de      , 

válido  até    , declaro  que  tomei  conhecimento  e  que  aceito  as seguintes 

condições, relativas à responsabilidade associada à utilização de dados da APRAM, SA: 

 

1. A licença de utilização de dados de                                                                                                       

destina-se exclusivamente a                                                                                                              , 

conforme indicado no pedido dirigido à APRAM - Administração Portuária da Região Autónoma da 

Madeira, S.A.. 

 

Resumo – na caixa de texto abaixo – o âmbito e o teor da utilização dos dados: 

 

 

 

 

 

2. Qualquer utilização não autorizada dos dados fornecidos, ou a sua cedência a terceiros, responsabilizará 

o requerente por utilização abusiva da informação disponibilizada; 

 

3. Apenas é permitida a publicação de valores de síntese ou outros produtos derivados resultantes  do  

“software”  específico  do  utilizador  desde  que,   dos   mesmos,  não   seja possível inferir os dados 

originais, os quais constituem património da APRAM, SA; 

 

4. O utilizador dos dados deverá fazer referência adequada à proveniência dos mesmos quando estes 

sejam mencionados; 

 

5. Qualquer tipo de utilização dos dados, distinta dos fins inicialmente previstos, está previamente sujeita a 

um novo pedido de autorização; 

 

6. A APRAM, SA não se responsabiliza por quaisquer danos ou erros que possam surgir em resultado da 

manipulação que for feita da informação fornecida. 

 

Assinatura:    

 

Local e Data:    

 

A violação das condições de utilização de dados confere à APRAM,SA o direito  de acionar todos os 

meios legais ao seu dispor previstos na legislação aplicável. 
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