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Condições Gerais de Prestação de Serviços 

 

 

 As presentes Condições Gerais regerão toda e qualquer prestação de serviços por 

parte da Tradutora, salvo documento escrito que declare o contrário.  

 

 A Tradutora compromete-se ao cumprimento rigoroso dos prazos de entrega 

acordados com o Cliente no início do projeto. Esses prazos poderão sofrer alterações, caso 

haja modificações ao projeto inicial introduzidas pelo Cliente. A Tradutora não se 

responsabiliza pelo não cumprimento de prazos em caso de força maior, como por exemplo 

anomalias e/ou interrupções no funcionamento dos CTT e/ou outros tipos de 

telecomunicações. 

 

 A confidencialidade dos documentos confiados é garantida pela Tradutora, que se 

compromete a não comunicar a terceiros o conteúdo e/ou objeto dos mesmos, 

verbalmente ou por escrito. Por sua vez, o Cliente compromete-se a não comunicar a 

terceiros quaisquer informações relacionadas com a Tradutora no que respeita a 

honorários, métodos de trabalho, entre outros, sem autorização prévia por parte da 

Tradutora. 

 

O pagamento devido por Serviços prestados pela Tradutora deverá realizar-se na 

data acordada com o Cliente no início do projeto ou até trinta dias úteis após a emissão do 

recibo correspondente ao projeto em causa. 

 

 O Cliente declara e garante que os documentos confiados à Tradutora no âmbito do 

projeto acordado não violam quaisquer direitos de autor ou de propriedade intelectual, 

quaisquer leis ou regulamentos nem contêm qualquer tipo de vírus ou de programa 

informático que possa causar danos ou prejuízos ao equipamento da Tradutora.  

 

 A Tradutora não será responsabilizada por qualquer violação, seja esta de que 

natureza for, resultante da tradução e/ou edição dos documentos confiados pelo Cliente. 

Caso a Tradutora seja acionada judicial ou extrajudicialmente na sequência de violações, o 

Cliente compromete-se a cooperar totalmente na defesa da Tradutora e nas despesas legais 

que possam decorrer.  

 

 A Tradutora compromete-se a envidar todos os seus esforços para que o serviço 

prestado corresponda na totalidade ao que lhe foi pedido pelo Cliente. Em nenhuma 

circunstância, a Tradutora será responsabilizada por perdas, danos, cessação de lucros ou 

responsabilidade objetiva. A responsabilidade da Tradutora está limitada ao valor 

monetário correspondente à fatura do Serviço prestado. Qualquer reclamação sobre a 

qualidade ou entrega dos Serviços só será considerada se efetuada por envio de carta 
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registada, até cinco dias úteis após a entrega do projeto ao Cliente. A Tradutora não será 

responsável por quaisquer emendas ou alterações a traduções e/ou textos por si produzidos 

que sejam feitas sem a sua autorização prévia. 

 

 

 

 


