
                      TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS PORTAIS
                                   Alojamento
1. Portais GoDiscoverPortugal
1.1. Os Portais da Rede GoDiscoverPortugal são guias abertos e abrangentes para 
a promoção, venda de serviços, gestão de reservas e informações turísticas para 
estabelecimentos gastronómicos, alojamento e actividades de lazer.
1.2 Os Portais da Rede GoDiscoverPortugal permitem aos visitantes encontrar 
informações acerca de estabelecimentos gastronómicos, alojamento e actividades 
de lazer, sendo um serviço prestado pela GoPortals-Unipessoal, Lda (adiante 
apenas designada por GoPortals) através de vários URL's, visando disponibilizar 
um conjunto de serviços próprios, com funcionalidades públicas e privadas.
1.3. As presentes Condições Gerais são aplicáveis a todos os Portais da Rede 
GoDiscoverPortugal, podendo existir, Condições Específicas para determinados 
serviços disponibilizados através dos Portais.
2. Condições de Adesão aos Portais e obrigações da GoPortals
2.1. O acesso aos portais mencionados no ponto 1.1. está disponível a usuários 
individuais (pessoas físicas) para consulta de informações ou pedido de reservas
e a usuários empresariais (pessoas jurídicas) para a promoção dos serviços e 
produtos e gestão de reservas, dependendo do tipo de subscrição contratado.
2.3. O visitante no pedido online de informações ou pedido de reservas deve 
fornecer: (i) o seu endereço de correio electrónico (email); (ii) o seu número 
de telefone móvel(celular); e (iii) a morada incluindo o seu código postal (CP).
2.4. O Cliente (pessoas jurídicas)assume total responsabilidade pela veracidade,
exactidão, vigência e autenticidade dos dados fornecidos através do contrato de 
subscrição dos serviços prestados pela GoPortals.
2.5 A GoPortals compromete-se a criar conteúdos para publicação em Português e 
Inglês nos seus sites. A GoPortals dispõe de 30 dias úteis para preparar os 
conteúdos e publicar os mesmos online. Sempre que seja possível a GoPortals fará
a recolha das informações para a preparação dos conteúdos. O cliente é 
responsável por fornecer à GoPortals todas as informações necessárias para a 
criação dos conteúdos incluindo fotos e demais relevantes informações. Sempre 
que seja possível, a GoPortals registará fotos dos locais, serviços e produtos, 
no entanto, este é um serviço extra e não uma obrigação. O cliente poderá também
optar por contratar os serviços de fotografo, e de/ou desenvolvimento Web da 
GoPortals.
3. Preço, Facturação, Pagamentos, Duração de Contrato e direitos da GoPortals.
3.1. A utilização dos portais mencionados no ponto 1.1. é gratuita para usuários
individuais (pessoas físicas).
3.2. A utilização dos portais mencionados no ponto 1.1. por usuários 
empresariais (pessoas jurídicas) tem custos associados para membros , “GoPro” ou
“GoPro editável” (consultar a lista de serviços e tabela de preços do nosso 
representante.
Estes serviços, GoPro e GoPro editável, são prestados através da contratação dos
nossos serviços mediante subscrição online ou assinatura de contrato através da 
presença física do cliente e de um dos nossos representantes.
3.3 O pagamento das subscrições deverá ser feito inicialmente para o 1º ano de 
subscrição e 12 meses depois deverá pagar para o 2º ano.
3.4 A Duração de Contrato é de 12 meses, sendo possível cancelar, bastando para 
tal comunicar à GoPortals por escrito, durante os primeiros 10 meses antes do 
termo do contrato. Email do cliente é aceite como forma de cancelamento desde 
que seja enviado dentro do prazo e a partir do email facultado à GoPortals no 
contrato de subscrição. Os contratos renovam-se automaticamente por um período 
de 12 meses.
3.5 Os serviços serão disponibilizados assim que tenhamos acusado a recepção de 
pagamento. A GoPortals tem o direito de fazer campanhas de promoção de 
alojamento e actividades de lazer e oferecer descontos sobre as promoções, as 
percentagens serão deduzidas das comissões merecidas pela GoPortals.
3.6 A GoPortals oferece aos clientes duas modalidades de pagamento das 
subscrições. A lista de serviços e a tabela de preços contempla um desconto de 
20% no pronto pagamento no acto de assinatura da subscrição. O cliente deve 
liquidar no espaço de 48 horas a ou as subscroçoes para manter o direoto aos 20%
inicialmente atribuidos. O cliente poderá também optar por pagar a subscrição 
dentro de 14 dias a contar da data de assinatura e subscrição dos serviços. 
Neste caso por não ter optado pelo pronto pagamento, o cliente perde direito ao 



desconto de 20%, devendo pagar o preço normal da subscrição.
3.7 Sobre as reservas para alojamento, a GoPortals cobra uma comissão de 15%.
4. Suspensão do Serviço
4.1. A GoPortals reserva-se o direito de suspender ou bloquear os serviços dos 
portais caso o cliente preste informações erróneas, não informe atempadamente 
(dentro de 15 dias úteis)a GoPortals de alterações ocorridas no site do cliente 
ou na sua tabela de preços.
4.2 Caso existam queixas de que os produtos ou serviços contratados por usuários
que não correspondam ao que foi contratado ou acordado com o usuário(entenda-se 
a(s)pessoa(as) físicas que compram os serviços aos clientes da Goortals (pessoas
jurídicas).
4.3 Em caso de incumprimento de pagamento dentro dos prazos estabelecidos.
5. Responsabilidade
5.1. Os portais da GoPortal possuem os adequados níveis de segurança, contudo a 
GoPortals- não será responsável por quaisquer prejuízos sofridos pelo usuário 
(pessoas físicas) ou (pessoas jurídicas) e/ou por terceiros, em virtude de: 
Atrasos, interrupções, erros e suspensões de comunicações que tenham origem em 
factores fora do seu controlo,
nomeadamente, quaisquer deficiências ou falhas provocadas pela rede de 
comunicações ou serviços de comunicações prestados por terceiros, pelo sistema 
informático, pelos modems, pelo software de ligação ou eventuais vírus 
informáticos.
5.2. Quaisquer actividades tendenciosas nos portais da GoPortals por parte de 
usuários individuais (pessoas físicas) e/ou usuários empresariais (pessoas 
jurídicas) ou usuários terciarizados, estão sujeitas suspensão caso se verifique
quaisquer actividades tendenciosas.
6. Dados Pessoais
6.1. Os dados do usuário recolhidos ao abrigo da adesão aos portais da GoPortals
são processados automaticamente e são de fornecimento obrigatório, sendo 
indispensáveis para a nossa prestação de serviços; a omissão ou inexactidão dos 
dados fornecidos pelo usuário são da sua única e inteira responsabilidade.
6.2. Sendo por natureza a Internet um ambiente inseguro, os dados que circulam 
na rede podem ser vistos e utilizados por terceiros.
6.3. Nos termos previstos e autorizados na adesão aos portais da GoPortals, os 
dados pessoais do usuário constantes do mesmo, em conformidade com o disposto na
legislação aplicável, serão processados e armazenados informaticamente e 
destinam-se a ser utilizados pela GoPortals no âmbito da relação contratual com 
o usuário, bem como para a comercialização dos seus serviços e/ou produtos, 
podendo estes dados ser utilizados de acordo com as condições aceites pelo 
usuário.
6.4. Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos usuários individuais 
(pessoas físicas) e aos usuários empresariais (pessoas jurídicas), sem encargos 
adicionais, o direito de acesso, rectificação e actualização dos seus dados, 
directamente ou mediante pedido por escrito, bem como o direito de oposição à 
utilização dos mesmos para as finalidades previstas no número anterior, devendo 
para o efeito contactar a entidade responsável pelo tratamento dos dados.
7. Comunicações e Notificações
7.1 O Cliente aceita receber toda e qualquer comunicação e/ou notificação 
relacionada com os portais da GoPortals, para a morada e ou correio electrónico 
indicados no Pedido de Adesão ou subscrição dos serviços.
8. Alterações
8.1. A GoPortals reserva-se o direito de alterar as presentes Condições Gerais 
sem prévio aviso.
8.2. Quaisquer alterações às Condições Gerais serão aplicáveis desde que 
comunicadas ao Usuário, por qualquer meio adequado, com a antecedência mínima de
15 (quinze) dias relativamente à data da sua entrada em vigor.
8.3. No caso de não-aceitação das alterações, o Cliente poderá denunciar o 
presente contrato com a antecedência mínima de 8 (oito) dias relativamente à 
data de entrada em vigor das alterações em questão.
8.4. A denúncia referida no número anterior produzirá efeitos na data de entrada
em vigor da alteração às presentes condições.
8.5. A denúncia do contrato nos termos dos números anteriores não importa o 
direito a qualquer indemnização ou outra compensação.
9. Resolução



9.1. Qualquer das Partes poderá resolver o contrato em caso de incumprimento ou 
cumprimento defeituoso de qualquer das obrigações assumidas ao abrigo do 
presente contrato.
9.2. A resolução supra referida opera oito (8) dias após a recepção da 
comunicação escrita remetida por uma Parte à outra, invocando os respectivos 
fundamentos e importa a extinção imediata de quaisquer direitos e obrigações, 
salvo eventuais indemnizações a que qualquer uma das Partes tenha direito.
10. Vigência
Os portais da GoPortals, prestam um serviço por prazo inicial de 12 meses, mas o
cliente poderá mediante o pagamento dos serviços prolongar o contrato por prazo 
indeterminado, podendo cessar mediante simples comunicação da GoPortals ao 
usuário, enviada com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias relativamente à 
data da cessação.
11. Lei e Foro
11.1. A todas as questões que não se encontrem reguladas pelas presentes 
condições, é aplicável a Lei da República Portuguesa.
11.2. Em caso de litígio, na interpretação ou aplicação das presentes condições,
é competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 
outro.
12. Propriedade
Os portais da GoPortals, são sites registados e propriedade com direitos de 
autor e de propriedade intelectual, não se tolerando o uso abusivo dos nossos 
conteúdos, tecnologias etc, sem autorização previa por escrito da GoPortals.
O serviço prestado pelos mesmos é da responsabilidade da GoPortals, com sede na 
Rua das Escolas Gerais, 5 ‘1o Porta 6, Lisboa 1100-220 e escritórios de produção
em Rua. Comendador Manuel Vieira da Cruz, 180-182 em Praia do Ribatejo, 2260-
209, pessoa colectiva (jurídica) com o número: 509 579 353
(CNPJ) da República Portuguesa.
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R&D & Produção: Rua Cmd. M. Vieira da Cruz, 180 2260-209, Praia do Ribatejo


