TERMOS DE UTILIZAÇÃO
O website 2minutos.pt (“website”) e a aplicação para telemóvel “2’ Minutos para mudar de
vida” (“aplicação”) foram criados, pertencem e são operados pelo Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup), regendo-se a sua utilização por
estes Termos de Utilização.
Aceitação dos Termos de Utilização
O utilizador do website e/ou da aplicação (“utilizador”) reconhece que aos utilizar está a
aceitar estes Termos de Utilização.
Alteração dos Termos de Utilização
O Ipatimup reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e
com efeitos imediatos, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, os
presentes Termos de Utilização.
O Utilizador deve consultar periodicamente os presente Termos de Utilização para confirmar
se foram efetuadas quaisquer atualizações ou alterações.
Acesso ao website e à aplicação
O website e a aplicação podem ser consultados por entidades ou pessoas que não estejam
registadas, existindo no entanto uma área restrita que exige o registo e a cedência de
informação sendo, nesse caso, necessário que os utilizadores forneçam alguns dados
pessoais, tais como o nome completo, endereço de email, data de nascimento e sexo, para
que possam usar as funcionalidades disponibilizadas. A recolha de dados de identificação
do utilizador será efetuada através do preenchimento de um formulário on-line e o seu
tratamento ocorrerá de acordo com a nossa política de privacidade.
O utilizador registado pode responder a perguntas na área do quiz de cada episódio e
participar num concurso.
O Ipatimup garante ao utilizador registado a possibilidade de aceder aos seus dados e à
sua conta pessoal e proceder à sua atualização e correção, reservando-se o Ipatimup o
direito de eliminar dados ou perfis que possam ser considerados irregulares nos termos aqui
apresentados.
O Ipatimup tem o direito exclusivo de, a todo o momento, suspender, parcial ou totalmente,
o acesso ao website, em especial nas operações de gestão, manutenção, reparação,
alteração ou modernização e encerrar, definitiva ou temporariamente, parcial ou totalmente,
a qualquer momento, de acordo com a sua vontade, o website ou qualquer um dos serviços,
sem aviso prévio.
Direitos de Propriedade Intelectual
O utilizador reconhece que os conteúdos do website e da aplicação estão protegidos por
direitos de propriedade intelectual e obriga-se a respeitar tais direitos. Os direitos sobre
textos, imagens, gráficos, som e animação e todas as outras informações e a forma em que
são representadas graficamente no site, incluindo as marcas, logótipos e símbolos, assim

como a disposição e a estrutura do site são da titularidade do Ipatimup ou foram
devidamente licenciados a favor do Ipatimup.
É permitida a partilha de informação e de conteúdos utilizando as ferramentas de partilha
embebidas no website e na aplicação.
Informações
A informação disponibilizada no website e na aplicação visa essencialmente educar para a
saúde o público em geral. O nosso objetivo é fornecer informação relevante e correta sobre
prevenção de cancro e outras doenças. Se tiver alguma dúvida quanto às guidelines de
prevenção promovidas deve contactar o seu médico.
Responsabilidade
O Ipatimup não será responsável por erros que possam ocorrer devido a irregularidades do
sistema, falha (temporária ou permanente) do website ou da aplicação. O Ipatimup não se
responsabilizará por quaisquer danos resultantes da utilização indevida ou da
impossibilidade de utilização do website e da aplicação.
Medidas de Segurança
O Ipatimup desenvolve os seus melhores esforços para proteger os dados pessoais dos
Utilizadores contra acessos não autorizados através da Internet. Para o efeito utiliza
sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a proteção dos
dados pessoais dos Utilizadores, bem como para prevenir o acesso não autorizado aos
dados, o seu uso impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição.
É, no entanto, da responsabilidade do Utilizador garantir e assegurar que o computador que
está a utilizar se encontra adequadamente protegido contra softwares nocivos, vírus
informáticos e worms.
No entanto, note-se que sempre que a recolha de dados seja realizada em redes abertas,
como a Internet, os seus dados poderão circular sem condições de segurança, existindo o
risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.
Cookies
O Cookie é uma informação que é automaticamente colocada nos discos rígidos dos
computadores dos utilizadores, quando estes acedem a certos sites. O cookie apenas
identifica o seu programa de navegação no servidor. Os cookies possibilitam o
armazenamento de informação no servidor, de modo a melhorar as experiências Web dos
utilizadores e analisar e rever performances do site. A maioria dos programas de navegação
estão definidos para aceitar cookies, embora seja possível configurar o navegador para
recusar todos os cookies, ou para indicar quando um cookie está a ser enviado. Note-se, no
entanto, que algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente, caso tenha
recusado os cookies.
Os Cookies e outras tecnologias de rastreio imediato não recolhem automaticamente dados
pessoais. Nos casos em que prestar voluntariamente esse tipo de informação, através de
registos ou trocas de correio electrónico, podem estas tecnologias ser usadas para obter

mais informações relativamente à sua utilização dos sites e/ou para promover a interação
de correio electrónico de modo a proporcionar uma maior utilidade para o utilizador.
Validade dos Termos e Condições de Utilização
Se tiver alguma questão sobre os presentes Termos de Utilização, por favor envie-nos o
seu pedido de esclarecimento através do email: geral@2minutos.pt.
Lei aplicável
À gestão, administração, utilização e aplicação dos Termos de Utilização do website e da
aplicação é aplicável a Lei Portuguesa.

