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SERVIÇO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Termo de aceitação 
 
Este termo de aceitação é válido para os produtos de software comercializados pelas entidades adiante referidas, e que serão 
aqui designados coletivamente por “Software”. Este Software foi posto à sua disposição porque o Instituto Politécnico de Beja 
adquiriu uma ou mais licenças de distribuição deste Software que são subscritas por um período de tempo limitado. O Instituto 
Politécnico de Beja adquiriu direitos de utilização do Software para que tarefas relacionadas com o trabalho possam ser 
realizadas em casa, no âmbito da subscrição da assinatura com a respetiva entidade. Contudo, as licenças não autorizam a 
utilização de Software, para fins pessoais. A(s) licença(s) ou os CDs não lhe pertencem. Trata-se apenas de uma autorização 
para utilizar o Software e os meios a ele associados em conformidade com os termos e condições constantes no contrato de 
licenciamento, durante o período em que é válido. O Software deverá, portanto ser retirado do seu computador pessoal assim 
que termine o prazo de utilização autorizado, ou antes, no caso de cessação das funções profissionais e/ou académicas no 
Instituto Politécnico de Beja.  
 

1. Os direitos conferidos pelo presente documento aplica-se ao seguinte Software  
(Assinalar todas as entradas da coluna “Autoriza” com SIM ou NÃO) 

 
 Prazo de utilização autorizado  

Autoriza Entidade Produto Início Fim Obs. 

 Microsoft MS Windows   Work@home; ver nota a),b) 

 Microsoft MS Office   Work@home; ver nota a),b) 

 IBM SPSS Statistics   Ver nota c) 

 McAfee VirusScan Enterprise    

 Thomson Reuters EndNote   Ver nota d) 

Notas: 
a) Nota para a instituição: Funcionários não académicos como por exemplo os relacionados com os serviços de manutenção, cafetaria, correio, etc., não são elegíveis para 

beneficiar dos direitos de utilização do Work at Home se não estiverem incluídos como equivalentes a funcionários a tempo inteiro - Full Time Equivalent – FTE, na nossa 
subscrição do Software Campus. 

b) Especificações mínimas disponíveis em http://www.microsoft.com/products 
c) Especificações mínimas disponíveis em http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/  
d) Especificações mínimas disponíveis em http://endnote.com/support/faqs/endnote/install  

 

 

2. Assinale com (X) cada uma das seguintes declarações: 
 

 
Tomei conhecimento e aceito o acordo de licenciamento associado a este Software. 

 Tenho conhecimento de que não será fornecida qualquer forma de assistência técnica por parte das entidades 
relativamente à utilização do Software. 

 
Tenho conhecimento das especificações mínimas para a utilização do Software. 

 O Software será retirado do meu computador pessoal logo que: a) expire o prazo de utilização acima especificado; b) 
cesse as minhas funções profissionais e/ou académicas no Instituto Politécnico de Beja. 

 
Tenho conhecimento de que não estou autorizado a utilizar o Software para fins pessoais. 

 
Observações: ____________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nome:  _____________________________________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________ 
 
Data:  ____ / ____ / ___________ 

http://www.microsoft.com/products
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://endnote.com/support/faqs/endnote/install
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NOTAS INTERNAS (não imprimir) 
 
Ao adquirir os direitos de Work at Home (WAT), o utilizador e os seus afiliados deverão assegurar-se de que todos os utilizadores 
da faculdade, pessoal docente e outros funcionários, retirem estas cópias dos seus computadores pessoais assim que termine o 
prazo do contrato de licenciamento. Recomenda-se, portanto, que seja distribuída uma cópia do(s) contrato(s) de licenciamento 
a cada um dos seus utilizadores licenciados, de modo a que possam aceitar, por escrito, os termos do contrato de licenciamento, 
na altura da sua distribuição. Para o efeito deverá ser definido um contrato de aceitação dos termos e condições de utilização 
que contenha a informação que a seguir se apresenta. Esta informação deverá, posteriormente, ser guardada na vossa própria 
base de dados. 
 


