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Termos de Utilização 

1. Aceitação 

O acesso e utilização deste sítio de internet estão sujeitos aos seguintes termos e condições e a 
todas as leis aplicáveis. Ao aceder e navegar neste sítio de internet, aceita, sem limitações nem 
exceções, estes Termos e Condições e reconhece que quaisquer outros acordos relativamente à 
utilização deste sítio de internet, existentes entre si e a Novartis Gene Therapies, são substituídos 
por estes ficando sem qualquer vínculo ou efeito. 

2. Informações /condições clínicas 

As informações sobre produtos neste sítio de internet são fornecidas pela Novartis Gene Therapies 
EU Ltd e destinam-se apenas a fins de informação genérica. Muitos dispositivos médicos e produtos 
farmacêuticos listados estão apenas disponíveis mediante prescrição de um médico ou de um 
profissional de saúde qualificado, e nem todos os produtos poderão estar disponíveis em todos os 
países. As informações sobre produtos não se destinam a fornecer informação clínica completa. 
CASO TENHA ALGUMA CONDIÇÃO CLÍNICA, CONSULTE IMEDIATAMENTE O SEU MÉDICO ASSISTENTE 
OU UM PROFISSIONAL DE SAÚDE. NÃO DISPONIBILIZAMOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 
PERSONALIZADOS NEM ACONSELHAMENTO SOBRE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O DOENTE. 
Deve obter sempre informação clínica completa sobre os seus medicamentos sujeitos a receita 
médica ou dispositivos médicos (incluindo as respetivas utilizações médicas benéficas e efeitos 
adversos possíveis), discutindo a utilização adequada de todo(s) o(s) medicamento(s) ou dispositivos 
médicos diretamente com o seu médico prescritor ou, se for caso disso, com outro consultor clínico. 
Os profissionais de saúde podem obter informações clínicas completas no folheto informativo do 
produto. As informações sobre estes produtos podem variar de país para país. Os doentes, médicos 
e outros profissionais de saúde devem verificar junto dos recursos clínicos e das autoridades 
regulamentares locais qual a informação adequada ao seu país. Além disso, em muitos países, os 
regulamentos atuais limitam (ou até proíbem em alguns casos) a capacidade da Novartis Gene 
Therapies para fornecer informações e/ou responder diretamente às perguntas de doentes sobre os 
seus produtos sujeitos a receita médica. No entanto, a Novartis Gene Therapies irá responder a 
questões e fornecer informações ao seu profissional de saúde qualificado de acordo com os 
regulamentos locais. 

3. Utilização das informações 

Pode navegar livremente no sítio de internet, mas apenas pode aceder, descarregar ou usar as 
informações contidas neste sítio de internet, incluindo textos, imagens, áudios e vídeos (a 
«informação») para sua utilização própria e não comercial. Não pode distribuir, modificar, 
transmitir, reutilizar, republicar nem utilizar as informações para fins comerciais, sem a autorização 
por escrito da Novartis Gene Therapies. Tem de manter e reproduzir todos os avisos de direitos de 
autor (copyright) ou outras notificações de direitos de propriedade constantes de toda a Informação 
que descarregar. Deve partir do princípio de que tudo o que vir ou ler neste sítio de internet se 
encontra protegido por direitos de autor, a menos que indicado em contrário, e não pode ser usado 
exceto como estipulado nestes Termos e Condições ou no texto do sítio de internet, sem autorização 
por escrito da Novartis Gene Therapies. A não ser que tal seja de outra forma permitido neste 
parágrafo, a Novartis Gene Therapies não garante nem declara que a sua utilização dos materiais 
apresentados no sítio de internet não irá infringir direitos de terceiros não detidos ou afiliados da 
Novartis Gene Therapies. Com exceção da autorização limitada precedente, não lhe são concedidos 
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nem conferidos quaisquer direitos ou licenças sobre a Informação nem nenhuns direitos de autor da 
Novartis Gene Therapies nem de qualquer outro terceiro. 

4. Marcas registadas/direitas de propriedade 

Deve partir do princípio de que todos os nomes de produtos que aparecem neste sítio de internet, 
independentemente de surgirem em le tras maiúsculas, em itálico ou com o símbolo de marca 
registada, são marcas registadas da Novartis Gene Therapies ou de uma afiliada da Novartis Gene 
Therapies. Este sítio de internet também pode conter ou mencionar patentes, informação 
confidencial, tecnologias, produtos, processos ou outros direitos de propriedade da Novartis Gene 
Therapies e/ou de terceiros. Não lhe é concedida nem conferida qualquer licença nem direito sobre 
essas patentes, segredos comerciais, tecnologias, produtos, processos ou outros direitos de 
propriedade da Novartis Gene Therapies e/ou de terceiros. Todos os nomes de produtos publicados 
em itálico neste sítio de internet são marcas registadas propriedade da ou licenciadas à Novartis 
Gene Therapies ou a uma afiliada da Novartis Gene Therapies. 

5. Exclusão de garantias 

Apesar de a Novartis Gene Therapies envidar esforços razoáveis para assegurar que a Informação é 
precisa e atualizada, a Informação pode conter imprecisões ou erros tipográficos. A Novartis Gene 
Therapies reserva-se o direito a fazer alterações, correções e/ou melhorias à Informação, e aos 
produtos e programas descritos nessa Informação, a qualquer momento sem aviso prévio. A 
Novartis Gene Therapies não dá qualquer garantia nem faz qualquer declaração sobre a precisão de 
qualquer parte da Informação. A Novartis Gene Therapies não assume nenhuma responsabilidade 
por quaisquer erros ou omissões no conteúdo deste sítio de internet. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO 
FORNECIDAS «COMO ESTÃO». A NOVARTIS GENE THERAPIES NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA SOBRE 
A EXAUSTIVIDADE OU PRECISÃO DA INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE SÍTIO DE INTERNET OU DAS 
SUAS POSSÍVEIS UTILIZAÇÕES. CONSEQUENTEMENTE, A INFORMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE 
AVALIADA PELOS VISITANTES DO SÍTIO DE INTERNET. NEM A NOVARTIS GENE THERAPIES, NEM 
QUALQUER UMA DAS EMPRESAS AFILIADAS DA NOVARTIS GENE THERAPIES, NEM QUALQUER 
OUTRA PARTE ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DESTE SÍTIO DE 
INTERNET SERÁ CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, ACIDENTAIS, 
SUBSEQUENTES, INDIRETOS OU PUNITIVOS COM ORIGEM NO ACESSO, UTILIZAÇÃO DE OU 
INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE SÍTIO DE INTERNET, POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES 
NO CONTEÚDO DESTE SÍTIO DE INTERNET. Algumas jurisdições não permitem a exclusão de 
garantias implícitas, pelo que a exclusão acima pode não se lhe aplicar. A Novartis Gene Therapies 
não assume nenhuma responsabilidade, e não será considerada responsável por nenhuns danos 
nem vírus que possam infetar o seu equipamento informático ou outra propriedade devidos ao seu 
acesso ou utilização da Informação. A Novartis Gene Therapies reserva-se o direito a descontinuar 
este sítio de internet em qualquer momento sem aviso prévio e sem responsabilidade.  

6. Informação que nos fornece 

Com exceção da informação abrangida pela nossa Política de Privacidade, todas as comunicações ou 
materiais que transmitir para o sítio de internet, por correio eletrónico ou por qualquer outra forma, 
incluindo todos os dados, questões, comentários, sugestões ou similares são e serão tratados como 
não confidenciais e não proprietários. Tudo aquilo que transmitir ou publicar torna-se propriedade 
da Novartis Gene Therapies ou das suas afiliadas e poderá ser usado para quaisquer fins, incluindo, 
entre outros, reprodução, divulgação, partilha, publicação e transmissão. Além disso, a Novartis 
Gene Therapies é livre de utilizar, sem qualquer compensação para si, todas as ideias, conceitos, 
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saber-fazer ou técnicas constantes de qualquer comunicação que enviar para o sítio de internet com 
qualquer objetivo de qualquer natureza, incluindo, entre outros, desenvolvimento, fabrico e 
comercialização de produtos usando essas informações. 

7. Produtos globais 

Este sítio de internet pode conter informações sobre produtos e serviços globais, que poderão não 
estar todos disponíveis em todos os locais. Uma referência a um produto ou a um serviço neste sítio 
de internet não implica que esse produto ou serviço esteja disponível na sua localização. Os 
produtos mencionados neste sítio de internet podem estar sujeitos a diferentes requisitos 
regulamentares dependendo do país de utilização. Consequentemente, os visitantes podem ser 
notificados de que determinadas secções deste sítio de internet se destinam apenas a determinados 
tipos de utilizadores especialistas ou apenas a públicos em determinados países. Não deve 
interpretar nada neste sítio de internet como promoção ou anúncio a qualquer produto ou à 
utilização de qualquer produto que não se encontre autorizado pelas leis e regulamentos do seu país 
da residência. 

8. Limitação de responsabilidade 

Nada neste sítio de internet constitui um convite ou oferta para investir nos títulos ou American 
Depositary Receipts (Certificados Representativos) da Novartis Gene Therapies ou das afiliadas da 
Novartis Gene Therapies. Em especial, os resultados e desenvolvimentos reais poderão ser 
materialmente diferentes de qualquer previsão, parecer ou expectativa expressos neste sítio de 
internet e o desempenho anterior da cotação dos títulos não deve constituir fundamento para 
orientação sobre o seu futuro desempenho. 

9. Hiperligações para este sítio de internet 

A Novartis Gene Therapies não avaliou total ou parcialmente os sítios de internet que contêm 
hiperligações para este sítio de internet e não é responsável pelo conteúdo de qualquer uma dessas 
páginas fora deste sítio de internet ou de quaisquer sítios de internet com hiperligações para este 
sítio de internet. Se pretender colocar uma hiperligação no seu sítio de internet para este sítio de 
internet, apenas o pode fazer para a Página inicial. Não pode inserir hiperligações para quaisquer 
outras páginas dentro deste sítio de internet sem o consentimento prévio por escrito da Novartis 
Gene Therapies. A citação ou a utilização de uma ou mais partes deste sítio de internet nos sítios de 
internet de terceiros, sem consentimento por escrito, são proibidas. 

10.Hiperligações para outros sítios de internet 

Podem ser fornecidas hiperligações para sítios de internet de terceiros, a bem do interesse ou da 
conveniência dos visitantes deste sítio de internet. Esforçar-nos-emos para o informar de que 
quando está a sair deste sítio de internet os termos de utilização e a política de privacidade dos sítios 
de internet de terceiros poderão ser diferentes. No entanto, a Novartis Gene Therapies não aceita 
nenhuma responsabilidade por hiperligações do nosso para outros sítios de internet e, em especial, 
não seremos responsáveis pela precisão ou legalidade dos conteúdos daqueles. Não aceitamos 
nenhuma responsabilidade com origem numa quebra ou omissão nas políticas de privacidade de 
terceiros. 

11.Publicações neste sítio de internet 

Embora a Novartis Gene Therapies possa, de vez em quando, monitorizar ou rever as discussões, 
chats, postagens, transmissões, fóruns de discussão e semelhantes, neste sítio de internet, a 
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Novartis Gene Therapies não tem qualquer obrigação de o fazer e não assume qualquer 
responsabilidade pelos conteúdos desses locais nem por qualquer erro, difamação, calúnia escrita 
ou verbal, omissão, falsidade, materiais promocionais, obscenidade, pornografia, profanidade, 
perigo, divulgação de privacidade ou imprecisão contidos em quaisquer informações nesses locais 
no sítio de internet. Está proibido de publicar ou de transmitir materiais ilegais, promocionais, 
ameaçadores, caluniosos, difamatórios, obscenos, escandalosos, incendiários, pornográficos ou 
profanos ou materiais que possam constituir ou incentivar condutas que sejam consideradas como 
ofensas criminais, que sejam causa de responsabilidade civil, ou que violem a lei de qualquer forma. 
A Novartis Gene Therapies irá colaborar totalmente com todas as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei ou com decisões judiciais que solicitem ou ordenem a Novartis Gene Therapies a 
divulgar a identidade de qualquer pessoa que publique essas informações ou materiais. 

12.Consequências 

Se tomarmos conhecimento de que violou algum dos termos e condições constantes desta 
Declaração Legal, podemos tomar imediatamente medidas corretivas, incluindo impedir que o 
utilizador utilize os serviços disponibilizados pela Novartis Gene Therapies e remover quaisquer 
informações, dados e conteúdos colocados no sítio de internet pelo utilizador, em qualquer 
momento e sem aviso prévio. Se formos lesados pela sua violação, podemos, por nossa decisão 
exclusiva, tentar ser ressarcidos por esses danos. 

13.Revisões 

A Novartis Gene Therapies pode, a qualquer momento, rever estes Termos e Condições, atualizando 
esta publicação. Estará vinculado por qualquer uma dessas revisões e, consequentemente, deverá 
visitar periodicamente esta página para rever os Termos e Condições a que está vinculado a cada 
momento.  

 


