
CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL 
 
Este documento é um Contrato entre si, o Utilizador, e a Panasonic Corporation (doravante designado por 
“Panasonic”), para utilização do “Image Capture Mobile” (o “Software Licenciado”).  Para poder utilizar o 
Software Licenciado, é necessária a sua aceitação do presente Contrato.  Leia atentamente este Contrato 
antes de utilizar, transferir ou instalar o Software Licenciado ou quaisquer serviços acessíveis através do 
Software Licenciado (“Serviços”).  A sua utilização, transferência ou instalação do Software Licenciado 
será interpretada como a sua aceitação inequívoca dos termos do presente Contrato.  Caso não esteja de 
acordo com este Contrato, não utilize, transfira ou instale o Software Licenciado. 
 
1. Direitos de Propriedade Intelectual  
A Panasonic e/ou o seu licenciador detêm a total titularidade e os direitos sobre o Software, exceto sobre o 
software de código fonte aberto (OSS, Open Source Software) fornecido por terceiros que esteja incluído no 
Software Licenciado. O OSS é regido por um contrato de licença distinto. O texto da licença do contrato de 
licença distinto e a informação de direitos de autor do OSS podem ser obtidos no website de suporte. 
 
A Panasonic tem o direito de licenciar ou foi-lhe concedido o direito de licenciar o Software Licenciado.  O 
Utilizador reconhece que está a receber apenas uma LICENÇA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA pessoal, 
não transmissível e não exclusiva do Software Licenciado e documentação relacionada, caso exista, em 
conformidade com os termos e condições seguintes, e que não obterá a titularidade, propriedade ou 
quaisquer outros direitos contidos no ou sobre o Software Licenciado e documentação relacionada, nem 
nos ou sobre os algoritmos, conceitos, concepções e ideias representados por ou incorporados no Software 
Licenciado e documentação relacionada, cuja titularidade e direitos permanecem com a Panasonic e 
respetivo licenciador. 
 
2. LICENÇA 
O Utilizador possui os direitos não exclusivos de utilização do Software Licenciado no dispositivo móvel 
em ligação com a sua utilização dos Scanners de Documentos da Panasonic que sejam compatíveis com o 
Software Licenciado e sujeitas a quaisquer regras ou políticas pelo fornecedor da loja de aplicações 
(application store provider). 
Pressupor-se-á que o Utilizador terá obtido autorização dos proprietários dos telemóveis ou dos 
dispositivos de bolso que são controlados, mas não sua propriedade (“Dispositivos”), para transferir ou 
transmitir uma cópia do Software Licenciado para os Dispositivos. O acesso à Internet nos Dispositivos do 
Utilizador e dos proprietários acima referidos poderá estar sujeito a cobrança de uma tarifa por parte dos 
fornecedores de serviços de Internet. O Utilizador aceita a responsabilidade em conformidade com os 
termos do presente Contrato pela utilização do Software Licenciado ou por qualquer serviço no ou 
relacionado com qualquer Dispositivo, quer este seja ou não propriedade do Utilizador. 
 
3. RESTRIÇÃO 
(1) Para poder começar a utilizar o Software Licenciado, o Utilizador terá de efetuar cópias de segurança 
dos ficheiros importantes em equipamento próprio para armazenamento. 
(2) O Utilizador não pode efetuar cópias do Software Licenciado e documentação relacionada, exceto, 



contudo, cópias em quantidade razoável do Software Licenciado exclusivamente para efeitos de cópia de 
segurança ou arquivo. 
(3) O Utilizador não pode modificar, alterar ou transferir o Software Licenciado. 
(4) O Utilizador não pode inverter a engenharia, descompilar ou desmontar o Software Licenciado, exceto, 
na União Europeia e na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), em que pode ter o direito 
limitado de inverter a engenharia, descompilar ou desmontar o Software Licenciado exclusivamente na 
medida especificamente prevista nos termos e condições do Artigo 6 da Diretiva da Comunidade Europeia 
relativa à proteção jurídica dos programas de computador, OJL 122/42 (17 de maio de 1991). 
(5) O Utilizador não pode alugar ou arrendar o Software Licenciado com ou sem encargos. 
(6) O Utilizador não pode exportar o Software Licenciado em contravenção de quaisquer leis e 
regulamentos aplicáveis ao controlo de exportações. Em particular, mas sem limitação, o Software 
Licenciado não pode ser exportado ou reexportado (a) para quaisquer países sujeitos a embargo por parte 
dos E.U.A. ou (b) para Cidadãos Especialmente Designados do Departamento de Tesouro dos E.U.A. ou da 
Tabela de Pedidos Indeferidos do Departamento de Comércio dos E.U.A. Ao utilizar o Software Licenciado, 
o Utilizador declara e garante que não se encontra em nenhum destes países nem consta das referidas 
listas. O Utilizador aceita igualmente não utilizar estes produtos para quaisquer fins proibidos pela 
legislação dos Estados Unidos, incluindo, sem limitação, o desenvolvimento, a concepção, o fabrico ou a 
produção de armas nucleares, mísseis, ou armas químicas ou biológicas. 
(7) O Utilizador não pode utilizar o Software Licenciado de forma ilegal, para qualquer fim ilegal ou de 
qualquer forma contrária ao disposto no presente Contrato, ou agir fraudulentamente, com dolo, por 
exemplo, acedendo de modo ilícito ou inserindo código malicioso, incluindo vírus ou dados nocivos, no 
Software Licenciado ou em qualquer sistema operativo. 
(8) O Utilizador não pode utilizar o Software Licenciado de qualquer forma que possa danificar, desativar, 
sobrecarregar, prejudicar ou comprometer os sistemas da Panasonic ou interferir com outros utilizadores. 
 
4. GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
O Software Licenciado é fornecido ao Utilizador “COMO ESTÁ”. NEM A PANASONIC (incluindo a 
empresa mãe, afiliada e/ou subsidiária da Panasonic, neste Artigo) NEM O SEU LICENCIADOR 
EFETUA OU TRANSFERE PARA O UTILIZADOR OU PARA TERCEIROS, QUALQUER GARANTIA 
OU REPRESENTAÇÃO INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO INFRAÇÃO DOS DIREITOS 
DE TERCEIROS. 
(1) O Utilizador aceita que o Software Licenciado não foi desenvolvido para responder aos seus requisitos 
individuais sendo, por conseguinte, responsabilidade do Utilizador assegurar que as funções e 
funcionalidades do Software Licenciado respondem aos seus requisitos. A Panasonic não será responsável 
por modificar o Software Licenciado de forma a adaptá-lo ao seu sistema móvel tal como se encontra 
quando muda um ambiente, como um sistema operativo, ou atualiza para uma versão posterior. 
(2) A Panasonic (incluindo a Empresa Mãe, subsidiárias e afiliadas na Cláusula 4) do presente documento 
não serão responsáveis perante o Utilizador em caso de uma falha do Software Licenciado causar danos 
ou perda dos dados armazenados no seu dispositivo móvel. 
(3) O Software Licenciado é fornecido exclusivamente para uso pessoal.  O Utilizador aceita não utilizar 
o Software Licenciado para quaisquer fins comerciais, de negócio ou revenda e a Panasonic não assumirá 



qualquer responsabilidade perante o Utilizador por quaisquer lucros cessantes, perda de negócio, 
interrupção do negócio ou perda de oportunidade de negócio. 
(4) Em circunstância alguma, a Panasonic será responsável perante o Utilizador por quaisquer danos 
diretos, indiretos, fortuitos, consequentes, punitivos ou especiais, perdas, lucros cessantes ou prejuízos 
decorrentes da utilização ou impossibilidade de utilizar o Software Licenciado. 
(5) A Panasonic não será responsável por qualquer tipo de defeito causado por alteração ou modificação, 
por parte do Utilizador, do Software Licenciado, e não será responsável perante o Utilizador por 
quaisquer danos causados pela referida alteração ou modificação do Software Licenciado. 
(6) Na extensão não proibida por lei, a responsabilidade máxima agregada da Panasonic ao abrigo de ou 
relacionada com o presente Contrato (incluindo a utilização do Serviço por parte do Utilizador), por 
contrato, delito de natureza civil (incluindo negligência) ou outro ato, será em todas as circunstâncias 
limitada a $50 (cinquenta dólares norte-americanos apenas).  Não obstante o anteriormente disposto, 
nenhuma das disposições do presente Contrato limitará ou excluirá a responsabilidade da Panasonic por 
morte ou danos pessoais resultantes de negligência, fraude ou declaração fraudulenta da Panasonic, ou 
qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada por qualquer legislação aplicável. 
 
5. DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS E.U.A. 
O Software Licenciado e documentação relacionada constituem “artigos comerciais”, tal como definido na 
FAR 2.101, consistindo de “software informático comercial” e “documentação de software informático 
comercial”, na medida em que estes termos são utilizados nas FAR 12.212 e DFARS 227.7202.  Em 
conformidade com a FAR 12.212 ou DFARS 227.7202, conforme aplicável, o Software Licenciado e 
documentação relacionada são licenciados aos utilizadores finais do governo norte-americano como um 
artigo comercial, somente com esses direitos, tal como são concedidos a todos os outros utilizadores finais 
ao abrigo dos termos e condições do presente Contrato. 
 
6. CESSÃO 
Este Contrato ou os direitos concedidos ao abrigo do mesmo, ou a utilização do Software Licenciado, não 
podem ser cedidos, ou de outra forma transferidos, no todo ou em parte, pelo Utilizador. A Panasonic pode 
ceder este Contrato na eventualidade de uma fusão ou venda da totalidade ou de parte substancial dos 
ativos de stock da Panasonic sem o consentimento do Utilizador. 
 
7. TERMO 
Esta licença permanecerá efetiva até ser denunciada.  O Utilizador pode denunciar o presente Contrato 
em qualquer altura, destruindo o Software Licenciado, a documentação relacionada e todas as cópias dos 
mesmos.  Esta licença termina igualmente na sequência de incumprimento por parte do Utilizador de 
quaisquer termos ou condições do presente Contrato.  Após a referida denúncia, o Utilizador 
compromete-se a destruir o Software Licenciado, a documentação relacionada e todas as cópias dos 
mesmos. 
 
8. DIVISIBILIDADE 
Nenhuma das disposições do presente Contrato deverá ser interpretada como uma instrução de qualquer 
ato contrário aos regulamentos ou legislação, e sempre que exista um conflito entre as disposições do 



presente Contrato e qualquer regulamento ou legislação, contrário ao que as partes deste contrato não 
têm direito legal de contratar, prevalecerão os últimos.  Nessa eventualidade, contudo, as disposições 
deste Contrato afetadas deverão ser cortadas e limitadas apenas na medida necessária para que fiquem 
em conformidade com os requisitos legais. 
 
9. RESERVA DE DIREITOS 
A Panasonic reserva-se o direito, mediante aviso prévio razoável, de alterar ou descontinuar toda ou 
qualquer parte do Contrato, em qualquer altura, conforme assim o entender, desde que a Panasonic 
notifique o Utilizador da alteração ou descontinuação do presente Contrato, utilizando um método 
razoável (incluindo, mas não se limitando, no seu Website, site de transferências ou por e-mail). 


