TERMOS & CONDIÇÕES
www.visoesdofuturo.com.pt
Evento “VISÕES DO FUTURO”

As condições que se seguem definem as regras de participação e inscrição neste Evento. Por favor
leia-as atentamente antes de as aceitar.

1.

O QUE É O EVENTO VISÕES DO FUTURO

1.1. Este evento é organizado pela DECO PROTESTE e pretende disponibilizar ao público em geral 8
conferências sobre os temas da Mobilidade, Sustentabilidade e Vida Saudável, além de vários
workshops, atividades, e ações relacionadas com os temas referidos.
1.2. O programa do evento está disponível em www.visoesdofuturo.com.pt
1.3. Este evento não pretende ser uma ação de formação certificada, mas apenas um espaço de
partilha de ideias e reflexões.

2.

DATA E LOCAL

O evento ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

3.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

3.1. Para poder assistir ao evento deverá inscrever-se no formulário criado para o efeito e disponível
em www.visoesdofuturo.com.pt.
3.2. A inscrição e participação neste evento é gratuita.
3.3. Poderá inscrever-se até dia 17 de outubro.
3.4. A aceitação da inscrição está condicionada ao número de lugares disponíveis da sala e a sua
aceitação será por ordem de submissão do formulário de inscrição.

4. MENSAGENS A RECEBER
Ao inscrever-se neste evento irá receber mensagens de correio eletrónico e / ou sms com informações
diversas sobre o mesmo.
Caso preste o seu consentimento, poderemos enviar-lhe mensagens referentes a:
a. Descontos, oportunidades, vantagens negociadas e informações relevantes sobre produtos e
serviços de diversos setores, que o poderão ajudar a fazer a melhor escolha pelo melhor preço ao
selecionar ou contratar um produto ou serviço. Como parte do desenvolvimento do serviço de
prestação de informações sobre defesa dos interesses dos consumidores, a DECO PROTESTE poderá
enviar-lhe, entre outras comunicações, newsletters com informação sobre descontos e vantagens de
que poderá beneficiar enquanto subscritor ou utilizador gratuito de um determinado serviço da DECO
PROTESTE; comunicações sobre a possibilidade de adesão a iniciativas, ações e reivindicações
coletivas para uma melhor defesa dos direitos dos consumidores (por exemplo ações coletivas); sobre
campanhas de compra em grupo a melhores preços; campanhas de mobilização social, concursos e
passatempos e ainda sobre a possibilidade de utilizar ferramentas para uma melhor seleção dos
produtos e serviços que pretende adquirir (simuladores e comparadores) e sobre as diversas
plataformas eletrónicas que poderá utilizar enquanto subscritor. Poderá ainda receber informações
sobre vouchers, licenças e códigos promocionais de desconto que lhe permitem o acesso a parcerias
negociadas entre a DECO PROTESTE e terceiros, dentro do âmbito da missão de proteção dos
interesses dos consumidores;
b. Realização de estudos de opinião como consumidor de produtos e/ou serviços oferecidos em
diferentes setores, de modo a que a DECO PROTESTE possa avaliar o grau de satisfação do consumidor
em relação ao produto e/ou serviços que lhe correspondam em cada caso, e, face ao resultados
obtidos, elaborar e publicar relatórios e artigos que sejam do interesse para os assinantes da DECO
PROTESTE, em particular, e consumidores, no geral.
c. Realização de contactos para promoção da subscrição das nossas publicações;

5. UTILIZAÇÃO ABUSIVA
A DECO PROTESTE reserva-se ao direito de rejeitar o seu pedido ou de impedir a sua posterior
participação na ação caso se verifique que não está a cumprir as presentes regras de participação ou
não está a participar nela de forma responsável e/ou que as informações fornecidas não estão
corretas ou são enganosas.

6. PROIBIÇÃO DE USO DE CONTEÚDOS COM FINS COMERCIAIS
Os documentos impressos ou descarregados da página da internet destinam-se ao seu uso pessoal.
Não é permitida a utilização das nossas páginas da internet (ou respetivos conteúdos) com fins
comerciais ou em detrimento da reputação da DECO ou da DECO PROTESTE.

7. VERACIDADE DA INFORMAÇÃO
Todas as informações prestadas através do formulário de participação na ação deverão ser precisas,
verdadeiras e completas. Procure usar o serviço de forma responsável, evitando todo e qualquer
comportamento suscetível de lesar terceiros.

8. DADOS DE CONTACTO DECO PROTESTE
DECO PROTESTE Editores, Lda
NIPC / NIF 502 611 529.
Av. Eng.̊ Arantes e Oliveira, 13, 1900-221 Lisboa
E-mail através de protecaodados@deco.proteste.pt
Apoio ao Cliente: 218 410 858 (segunda a sexta das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00).

