
 

Acordo de Responsabilidade para Participação no Evento 
“Desbloqueia a Tua Abundância… Agora!” 

24, 25 e 26 de Julho de 2020 
 
 
A participação em evento, formações e workshops de ANDREIA VIANA & ROBERTO DE             
CASO, LDA, acontece voluntariamente e sob a própria responsabilidade do participante. Cada            
participante decide por si mesmo em que medida se envolverá com os conteúdos, eventos,              
processos e exercícios durante o evento. 
 
Responsabilidades 
A organização, a cargo de ANDREIA VIANA & ROBERTO DE CASO, LDA, não se              
responsabiliza por quaisquer danos materiais ou pessoais, a menos que tal dano tenha sido              
causado por intenção ou má conduta grosseira por parte dos seus representantes legais ou de               
terceiros por si encomendados. 
 
São excluídos, do ponto anterior, os danos resultantes de danos à vida, que se baseiam numa                
violação negligente ou intencional do dever por parte dos representantes legais do organizador             
ou de terceiros por si encomendados.  
 
ANDREIA VIANA & ROBERTO DE CASO, LDA, salienta expressamente que as instruções            
dadas no contexto do evento, pela equipa, devem ser seguidas em todos os momentos para               
garantir a própria segurança do participante. 
 
Ao inscrever-se no nosso evento, concorda que o organizador não pode ser responsabilizado             
em nenhuma circunstância por decisões, ações ou resultados na sua vida ou processos             
empresariais com base na sua participação no evento. As suas ações baseiam-se nas suas              
próprias decisões, pelas quais é inteiramente responsável. Como participante compromete-se a           
cumprir todas as instruções dadas.  
 
Este Termo de Responsabilidade faz parte do registo vinculativo e deve ser assinado até ao               
início do evento e entregue à equipa da ANDREIA VIANA & ROBERTO DE CASO, LDA.  
 
ANDREIA VIANA & ROBERTO DE CASO, LDA não assume qualquer responsabilidade           
qualquer responsabilidade pelas deslocações, de e para o local do evento. Os alojamentos não              
estão incluídos na inscrição no evento e são da responsabilidade do participante. 
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ÂMBITO DE SERVIÇO(S) 
Os conteúdos publicados no site e no material publicitário estão sujeitos a alterações. O              
organizador tem o direito de alterar ou cancelar itens de programa e de alterar os dados do                 
evento a qualquer momento, a seu critério. Todas as ofertas não são vinculativas e podem               
mudar devido a doença ou outros impedimentos por parte de líderes individuais de evento.  
 
SAÚDE GERAL  DOS PARTICIPANTES 
Durante a realização do evento, os organizadores assumem sempre que o participante se             
encontra numa boa condição física e mental geral. O julgamento do estado em que se encontra                
o participante, recai sobre sua inteira responsabilidade 
 
CONFIDENCIALIDADE E PROIBIÇÃO DE CONCORRÊNCIA 
Os participantes no nosso evento concordam que ferramentas, processos, estratégias,          
materiais e informação divulgados estão protegidos por direitos de autor e outros direitos de              
propriedade intelectual. 
 
Como participante, concorda em não registar, reproduzir, distribuir ou utilizar o nosso conteúdo             
de qualquer forma para fins de ensino ou formação sem a nossa autorização expressa por               
escrito.  
 
Qualquer utilização não autorizada ou divulgação dos nossos conceitos, materiais e/ou           
propriedade intelectual pelo participante é proibida e o organizador do evento pode, para             
proteger os seus direitos, tomar medidas legais e solicitar uma indemnização total se estas              
condições forem violadas. 
 
PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO MENOR 
Crianças menores de 18 anos não podem assistir ao nosso evento.  
Salienta-se expressamente que o evento não substitui o tratamento médico ou psicológico. O             
participante é responsável por qualquer prática do que foi aprendido após o evento. 
 
PROTEÇÃO DE DADOS E DIREITOS DE IMAGEM 
O participante concorda que os dados pessoais recolhidos ou fornecidos no contexto do             
evento, ou registo, podem ser utilizados pela empresa ANDREIA VIANA & ROBERTO DE             
CASO, LDA e por terceiros encomendados por ele. O participante confere expressamente ao             
organizador o direito de transmitir os dados, se tal for necessário, a critério do organizador para                
a preparação e execução do evento.  
 
O organizador garante que estes dados pessoais serão tratados confidencialmente. 
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Além disso, a Organização reserva-se expressamente o direito de utilizar as gravações do             
evento (por exemplo, fotos, contribuições de vídeo e áudio) para quaisquer fins promocionais             
considerados apropriados e pela organização sob qualquer forma e transmiti-las a terceiros. 
 
Esta autorização contempla a utilização de imagem e voz, em fotos ou imagens em vídeo, com                
ou sem som, decorrentes da participação no evento, para serem utilizadas integralmente ou em              
parte, com citação do nome do participante, bem como:  
 
a. Editar de qualquer modo o conteúdo captado; 
b. Alterar o formato ou extensão da qual o conteúdo foi capturado; 
c. Veicular ou distribuir na mídia impressa ou digital, podendo a imagem ser disponibilizada em               
redes sociais, aplicativos, arquivos executáveis, ícones e/ou wallpapers, e-Books (livros em           
formato eletrónico) ou Audiobooks; 
d. Utilizar, reproduzir ou veicular o conteúdo autorizado, mesmo que em anúncios impressos ou              
digitais, em mídias ou veículos de comunicação de massa, ou ainda na realização de              
promoções e eventos; 
 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo todo território nacional e no              
exterior, em todas as suas modalidades e isenta a entidade organizadora de qualquer             
responsabilidade pelo uso indevido da imagem ou nome por terceiros. 
 
A fotografia e as filmagens, que não sejam as contratadas pela organização, são inteiramente              
proibidas. 
 
O participante concorda com as condições aqui indicadas, ao assinar digitalmente este            
documento. 
 
 
 
Assinatura do participante: ______________________________________________________ 
 
 
Data: _______________________________________________________________________ 
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