
TERMOS DE LICENCIAMENTO PARA SOFTWARE MICROSOFT  

WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7  

Estes termos de licenciamento constituem um contrato entre o Adquirente e o [OEM]. Leia-os. Aplicam-se 
ao software incluído neste dispositivo. O software também inclui quaisquer suportes de dados em 
separado onde recebeu o software. 

O software neste dispositivo inclui software licenciado da Microsoft Corporation ou das suas empresas 
afiliadas. 

Os termos também se aplicam a quaisquer 

• actualizações,  

• suplementos,  

• serviços baseados na Internet e 

• serviços de suporte 

da Microsoft para este software, excepto quando estes itens forem acompanhados de outros termos. Se 
for esse o caso, esses serão os termos aplicados. 

Se o Adquirente obtiver actualizações ou suplementos directamente da Microsoft, a Microsoft, e não o 
[OEM], licencia os mesmos. 

Como descrito infra, a utilização do software também actua como o consentimento do 
Adquirente para a transmissão de determinadas informações do computador para serviços 
baseados na Internet. 

Ao utilizar o software, o Adquirente aceita estes termos. Caso o Adquirente não aceite os 
termos, não deverá utilizar o software. Em vez disso, contacte o [OEM] para determinar a 
respectiva política de devoluções no sentido de obter um reembolso ou crédito. 

Se o Adquirente cumprir com os presentes termos de licenciamento, terá os direitos 
descritos infra. 

1. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 

Utilização. A licença de software é atribuída de forma permanente ao dispositivo com o qual 
adquiriu o software. Poderá utilizar o software no dispositivo. 

2. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO ADICIONAIS E/OU DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 

a. Utilização Específica. O [OEM] concebeu o dispositivo para uma utilização específica. Só pode 
utilizar o software para esse fim. 

b. Outro Software. O Adquirente poderá utilizar outros programas com o software desde que os 
outros programas 

• suportem directamente a utilização específica do fabricante para o dispositivo, ou 

• forneçam utilitários do sistema, gestão de recursos ou protecção antivírus ou outra 
semelhante.  

• Software que fornece tarefas ou processos de consumidor ou comerciais poderá não ser 
executado no dispositivo. Isto inclui software de correio electrónico, processamento de texto, 
folhas de cálculo, base de dados, agendamento ou financeiro pessoal. O dispositivo poderá 
utilizar protocolos de serviços de terminal para aceder a esse software em execução num 
servidor. 



c. Ligações de Dispositivo. O Adquirente não poderá utilizar o software como software de 
servidor. Por outras palavras, mais de um dispositivo poderá não conseguir aceder, apresentar, 
executar, partilhar ou utilizar o software ao mesmo tempo.  

 Poderá utilizar protocolos de serviços de terminal para ligar o dispositivo a um 
servidor com software de tarefas ou processos comerciais como correio electrónico, 
processamento de texto, agendamento ou folhas de cálculo. 

 O Adquirente poderá permitir que até dez dispositivos possam aceder ao software para utilizarem 

• Serviços de Ficheiros, 

• Serviços de Impressão, 

• Serviços de Informação Internet, e 

• Partilha de Ligações da Internet e Serviços de Telefonia.  

O limite de dez ligações aplica-se a dispositivos que acedem ao software indirectamente através 
de "multiplexação" ou de outro software ou hardware que reúna ligações. Poderá utilizar ligações 
de entrada ilimitadas em qualquer altura através de TCP/IP. 

d. Tecnologias de Acesso Remoto. O Adquirente poderá aceder e utilizar o software 
remotamente a partir de outro dispositivo com tecnologias de acesso remoto da seguinte forma. 

Estação de Trabalho Remota. O primeiro utilizador individual do dispositivo pode aceder a uma 
sessão a partir de outro dispositivo utilizando a Estação de Trabalho Remota ou outras 
tecnologias semelhantes. Uma "sessão" traduz-se na experiência de interacção com o software, 
directa ou indirectamente, através de qualquer combinação de periféricos de entrada, saída e 
visualização. Outros utilizadores podem aceder a uma sessão a partir de qualquer dispositivo 
utilizando estas tecnologias, desde que o dispositivo remoto esteja licenciado em separado para 
executar o software. 

Outras Tecnologias de Acesso. Pode utilizar a Assistência Remota ou outras tecnologias 
semelhantes para partilhar uma sessão activa. 

Outras Utilizações Remotas. O Cliente poderá permitir que qualquer número de dispositivos 
aceda ao software para outros fins que não os descritos nas secções Ligações de Dispositivos e 
Tecnologias de Acesso Remoto acima, como, por exemplo, para sincronizar dados entre 
dispositivos. 

e. Componentes de Tipos de Letra. Enquanto o software está a ser executado o Adquirente 
pode utilizar os seus tipos de letra para visualizar e imprimir conteúdo. Ao Adquirente é permitido 
apenas 

• incorporar tipos de letra em conteúdo de acordo com o permitido pelas restrições de 
incorporação dos tipos de letra; e 

• transferi-los temporariamente para uma impressora ou outro dispositivo de saída para 
imprimir conteúdo. 

f. Ícones, imagens e sons. Enquanto o software está a ser executado, pode utilizar ícones, 
imagens, sons e multimédia, mas não pode partilhá-los. 

3. ARRANQUE VHD. Cópias adicionais do software criadas utilizando a funcionalidade de Disco Rígido 
Virtual (“Imagem de VHD”) do software poderão ser pré-instaladas no disco rígido físico do 
dispositivo. Estas Imagens de VHD só poderão ser utilizadas para manter ou actualizar o software 
instalado no disco rígido físico. Se a Imagem de VHD for o único software no seu dispositivo, poderá 
ser utilizado como o sistema operativo principal mas todas as outras cópias da Imagem de VHD só 
poderão ser utilizadas para manutenção e actualização. 



4. SOFTWARE POTENCIALMENTE INDESEJÁVEL. O software poderá incluir o Windows Defender. 
Se o Windows Defender estiver activado, procurará “spyware”, “adware” e outro software 
potencialmente indesejado neste dispositivo. Se encontrar software potencialmente indesejável, o 
software perguntará ao Adquirente se o pretende ignorar, desactivar (colocar em quarentena) ou 
remover. Qualquer software potencialmente indesejável classificado como “alto” ou “grave”, será 
automaticamente removido após a verificação, a menos que o utilizador altere a predefinição. A 
remoção ou desactivação do software potencialmente indesejável poderá resultar em 

• Outro software no seu dispositivo deixar de funcionar ou 

• A violação por parte do Adquirente de uma licença de utilização de outro software neste 
dispositivo 

 Ao utilizar este software, é possível que também remova ou desactive software que não seja 
potencialmente indesejável. 

5. ÂMBITO DA LICENÇA. O software é licenciado e não vendido. Este contrato concede apenas 
alguns direitos de utilização do software. O [OEM]  e a Microsoft reservam-se todos os outros 
direitos. Salvo se a legislação em vigor conferir mais direitos, não obstante esta limitação, o 
Adquirente pode apenas utilizar o software conforme expressamente permitido no presente contrato. 
Ao fazê-lo, o Adquirente deverá respeitar quaisquer limitações técnicas no software que permitem 
utilizá-lo apenas de determinadas formas. Para mais informações, consulte a documentação do 
software ou contacte o [OEM]. O Adquirente não pode: 

• contornar quaisquer limitações técnicas no software; 

• proceder a engenharia inversa, descompilação ou desassemblagem do software; 

• efectuar mais cópias do software do que aquelas especificadas neste contrato; 

• publicar o software para que outros o copiem; 

• alugar, proceder a locação financeira (“leasing”) ou emprestar o software; ou 

• Utilizar o software para serviços de alojamento de software comercial. 

Salvo disposição expressa em contrário fornecida neste contrato, os direitos de acesso ao software 
neste dispositivo não conferem ao Adquirente quaisquer direitos de implementação de patentes da 
Microsoft ou de outros elementos de propriedade intelectual da Microsoft em software ou em 
dispositivos que acedam a este dispositivo. 

6. SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET. A Microsoft fornece serviços baseados na Internet com o 
software. A Microsoft reserva-se o direito de os alterar ou cancelar em qualquer altura. 

a. Consentimento para Serviços Baseados na Internet. O dispositivo poderá conter uma ou 
mais das funcionalidades do software descritas abaixo. Estas funcionalidades estabelecem ligação 
com a Microsoft ou com os sistemas informáticos do fornecedor de serviços através da Internet. 
Em alguns casos, o Adquirente não receberá uma notificação em separado quando a ligação for 
estabelecida. Para mais informações sobre estas funcionalidades, visite 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604 (em inglês). 

Ao utilizar estas funcionalidades, o Adquirente está a autorizar a transmissão destas 
informações. A Microsoft não utiliza as informações para identificar ou contactar o Adquirente. 

Informações sobre o Computador. As seguintes funcionalidades utilizam os protocolos IP, que 
enviam informações do computador para os sistemas adequados, tais como o endereço IP, o tipo 
de sistema operativo e o browser, o nome e a versão do software utilizado, bem como o código 
de idioma do dispositivo onde foi instalado o software. A Microsoft utiliza estas informações para 
disponibilizar ao Adquirente os serviços baseados na Internet. O [OEM] optou por activar as 
seguintes funcionalidades no dispositivo. 



• Plug and Play e Extensões Plug and Play. É possível ligar novo hardware ao dispositivo. O 
dispositivo do Adquirente poderá não ter os controladores necessários para comunicar com 
esse hardware. Se tal acontecer, a funcionalidade de actualização do software pode obter da 
Microsoft o controlador necessário e instalá-lo no seu dispositivo. 
 

• Funcionalidades de Conteúdo Web. As funcionalidades existentes no software podem obter 
conteúdo relacionado da Microsoft e fornecer esse conteúdo ao Adquirente. Alguns exemplos 
destas funcionalidades são ClipArt, modelos, formação online, ajuda online e Appshelp. 
Poderá optar por desactivá-las ou não as utilizar. 
 

• Certificados Digitais. O software utiliza certificados digitais x.509 versão 3. Estes certificados 
digitais confirmam a identidade do utilizador enviando informações uns para os outros e 
permitem encriptar as informações. O software obtém certificados e actualiza listas de 
revogação de certificados através da Internet. 
 

• Actualização de Raízes Automática. A funcionalidade de Actualização de Raízes Automática 
actualiza a lista de autoridades de certificação fidedignas. É possível desactivar esta 
funcionalidade. 
 

• Gestão de Direitos Digitais do Windows Media. Os proprietários do conteúdo utilizam a 
tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMDRM, Windows Media Digital 
Rights Management) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos 
de autor. Este software e software de terceiros utilizam o WMDRM para reproduzir e copiar 
conteúdo protegido por WMDRM. Se o software falhar na protecção do conteúdo, os 
proprietários do conteúdo podem solicitar que a Microsoft revogue a capacidade do software 
para utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não 
afecta outro conteúdo. Quando transfere licenças para conteúdo protegido, o Adquirente 
aceita que a Microsoft possa incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários 
do conteúdo podem solicitar a actualização da versão do WMDRM para poderem aceder ao 
respectivo conteúdo. O software da Microsoft que inclui o WMDRM solicitará consentimento 
do Adquirente antes de efectuar a actualização de versão. Se o Adquirente recusar uma 
actualização, não conseguirá aceder a conteúdo que requer a actualização. Pode optar por 
desactivar as funcionalidades de WMDRM que acedem à Internet. Quando estas 
funcionalidades estão desactivadas, pode continuar a reproduzir conteúdo para o qual tenha 
uma licença válida. 
 

• Windows Media Player. Quando o Adquirente utiliza o Windows Media Player, este verifica 
com a Microsoft a existência de 

• serviços de música online compatíveis na sua região; 

• novas versões do leitor; e 

• codecs, se o seu dispositivo não tiver os correctos para reproduzir conteúdo. 

É possível desactivar esta funcionalidade. Para mais informações, 
visite: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331. 

• Remoção de Software Malicioso aquando da Actualização. Antes de proceder à instalação, o 
software irá procurar e remover do seu dispositivo software malicioso (“software maligno”), 
listado em www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Quando o software verifica se o 
dispositivo do Cliente tem Software Maligno instalado, é enviado um relatório para a 
Microsoft sobre qualquer Software Maligno detectado ou erros que ocorreram enquanto o 
software verificava a existência de Software Maligno. Não são incluídas no relatório quaisquer 
informações que possam ser utilizadas para o identificar. Poderá desactivar a funcionalidade 



de envio de relatórios sobre software maligno do software seguindo as instruções que pode 
encontrar em www.support.microsoft.com/?kbid=890830. 
 

• Detecção Automática de Rede. Esta funcionalidade determina se um sistema está ligado a 
uma rede através de monitorização passiva do tráfego de rede ou de consultas activas de 
DNS ou HTTP. A consulta apenas transfere informações padrão de TCP/IP ou DNS para fins 
de encaminhamento. É possível desactivar a funcionalidade de consultas activas através de 
uma configuração do registo. 

 
• Serviço de Hora do Windows. Este serviço efectua a sincronização com o Web site 

www.time.windows.com uma vez por semana para fornecer ao dispositivo l a hora correcta. 
A ligação utiliza o protocolo NTP padrão. 

 
• Serviço de Sugestões de Pesquisa. No Internet Explorer, quando digita uma consulta de 

pesquisa na caixa de Pesquisa Instantânea ou quando introduz um ponto de interrogação (?) 
antes do termo de pesquisa na barra de Endereço, irão aparecer sugestões de pesquisa à 
medida que digita (se for suportado pelo seu fornecedor de pesquisas). Tudo o que digitar 
na caixa de Pesquisa Instantânea ou na barra de Endereço quando precedido de um ponto 
de interrogação (?) é enviado para o fornecedor de pesquisas à medida que digita. Para além 
disso, quando prime Enter ou clica no botão de pesquisa, o texto que se encontra na caixa 
Pesquisa Instantânea ou barra de Endereço é enviado para o fornecedor de pesquisa. Se 
utilizar um fornecedor de pesquisa da Microsoft, a utilização das informações enviadas está 
abrangida pela Declaração de Privacidade Online da Microsoft. Esta declaração está 
disponível em go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Se utilizar um fornecedor de pesquisas 
de um terceiro, a utilização de informações enviadas está sujeita à política de privacidade 
desse terceiro. O Adquirente pode desactivar as sugestões de pesquisa em qualquer altura. 
Para o fazer, utilize Gerir Suplementos no botão Ferramentas no Internet Explorer. Para mais 
informações sobre o serviço de sugestões de pesquisa, consulte 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

 
• Autorização para Actualização do Emissor/Receptor de Infravermelhos. O software poderá 

conter tecnologia para assegurar o funcionamento adequado do dispositivo emissor/receptor 
de infravermelhos fornecido com determinados produtos baseados no Media Center. O 
Adquirente concorda que o software poderá actualizar o firmware deste dispositivo. 

 
• Promoções Online do Media Center. Se utilizar as funcionalidades de Media Center do 

software para aceder a conteúdo baseado na Internet ou a outros serviços baseados na 
Internet, esses serviços podem obter as seguintes informações do software de modo a 
permitir a recepção, aceitação e utilização de determinadas ofertas promocionais: 

 
• determinadas informações de dispositivo, tal como o endereço IP, o tipo de sistema 

operativo e o browser que está a utilizar e o nome e a versão do software que está a 
utilizar, 

 
• o conteúdo solicitado, e 

 
• o código de idioma do dispositivo onde instalou o software. 

 
• A sua utilização das funcionalidades do Media Center para ligar a esses serviços 

representa o seu consentimento com a recolha e utilização dessas informações. 
 
• Actualizações da Reprodução de Multimédia. O software do dispositivo poderá incluir 

funcionalidades de reprodução de multimédia que recebem actualizações directamente dos 



servidores de Actualização da Reprodução de Multimédia MSCORP. Se forem activadas pelo 
seu fabricante, estas actualizações serão transferidas e instaladas sem que o Adquirente 
receba uma notificação. O fabricante é responsável pela garantia do funcionamento destas 
actualizações no seu dispositivo. 

 
• Windows Update Agent. O software do dispositivo inclui o Windows Update Agent (“WUA”). 

Esta funcionalidade permite que o dispositivo aceda ao Windows Update directamente do 
servidor do MSCORP Windows Update ou de um servidor instalado com o componente de 
servidor necessário e do servidor do Microsoft Windows Update. Para activar o 
funcionamento correcto do serviço Windows Update no software (se for utilizado), serão 
necessárias actualizações ou transferências do serviço Windows Update, de tempos a 
tempos, transferidas e instaladas sem notificar o Adquirente. Sem limitação a outra exclusão 
de responsabilidade nestes termos de licenciamento ou quaisquer termos de licenciamento 
que acompanham uma actualização do Windows Update, o Adquirente confirma e concorda 
que não é fornecida nenhuma garantia pela Microsoft Corporation ou pelas suas empresas 
afiliadas relativamente a qualquer actualização do Windows Update que instale ou tente 
instalar no seu dispositivo. 

b. Utilização de Informações. A Microsoft pode utilizar as informações do dispositivo, relatórios 
de erros e de software maligno para melhorar o software e os serviços fornecidos. A Microsoft 
poderá também partilhá-las com terceiros, tais como fornecedores de hardware e software. Estes 
poderão utilizar as informações para melhorar a forma como os seus produtos funcionam com 
software da Microsoft. 

c. Utilização Indevida dos Serviços Baseados na Internet. Não é permitida a utilização 
destes serviços de qualquer forma que os possa danificar ou impedir a utilização dos mesmos por 
terceiros. Não é permitida a utilização dos serviços para obter acesso não autorizado a qualquer 
serviço, dados, conta ou rede por qualquer meio. 

7. SUPORTE TÉCNICO. Contacte o [OEM] para obter opções de suporte. Consulte o número de 
suporte fornecido com o dispositivo. 

8. TESTES DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET. O software inclui um ou mais componentes do 
.NET Framework (“Componentes .NET”). O Adquirente poderá realizar testes de referência internos 
desses componentes. Poderá divulgar os resultados de quaisquer testes de referência desses 
componentes, desde que respeite as condições estipuladas em 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

Não obstante quaisquer outros acordos que possa ter com a Microsoft, se revelar os resultados dos 
testes de referência, a Microsoft terá o direito de revelar os resultados dos testes de referência que 
realiza nos seus produtos que competem com o Componente .NET aplicável, desde que respeite as 
mesmas condições estipuladas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

9. CÓPIA DE SEGURANÇA. O Adquirente pode efectuar uma cópia de segurança do software. Esta só 
deve ser utilizada para reinstalar o software no dispositivo. 

10. DOCUMENTAÇÃO. Qualquer pessoa com acesso válido ao dispositivo ou à rede interna do 
Adquirente pode copiar e utilizar a documentação para fins de referência interna. 

11. PROVA DE LICENÇA (“PROOF OF LICENSE” ou “POL”). Se adquiriu o software no dispositivo, 
num disco ou noutro suporte de dados, uma etiqueta de Certificado de Autenticidade genuína com 
uma cópia genuína do software identifica o software licenciado. Para ser considerada válida, esta 
etiqueta tem de estar colada no dispositivo ou incluída na embalagem de software do [OEM]. Se o 
Adquirente receber a etiqueta separadamente, esta não é considerada válida. O Cliente deve manter 
a etiqueta no dispositivo ou na embalagem para provar que está licenciado para utilizar o software. 
Para identificar software genuíno da Microsoft, consulte www.howtotell.com. 



12. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. O Adquirente poderá transferir o software apenas com o 
dispositivo, a etiqueta do Certificado de Autenticidade, e estes termos de licenciamento, directamente 
para um terceiro. Antes da transferência, essa parte tem de concordar que estes termos de 
licenciamento se aplicam à transferência e utilização do software. Não pode guardar cópias do 
software, incluindo a cópia de segurança. 

13. AVISO RELATIVO À NORMA VISUAL H.264/AVC, A NORMA DE VÍDEO VC-1, A NORMA 
VISUAL MPEG-4 E A NORMA DE VÍDEO MPEG-2. Este software poderá incluir tecnologia de 
compressão visual H.264/ AVC, VC-1, MPEG-4 Parte 2 e MPEG-2. Se o software incluir essas 
tecnologias de compressão visual, MPEG LA, L.L.C. requer esta notificação: 

ESTE PRODUTO É LICENCIADO AO ABRIGO DE UMA OU MAIS LICENÇAS DE PORTEFÓLIO DE 
PATENTES DE VÍDEO, TAIS COMO, E SEM LIMITAÇÃO, LICENÇAS DE PORTEFÓLIO DE PATENTES DE 
VÍDEO AVC, VC-1, VISUAIS MPEG-4 PART 2 E MPEG-2 PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO 
COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS ACIMA ("NORMAS DE VÍDEO") E/OU (ii) DESCODIFICAR VÍDEO CODIFICADO POR UM 
CONSUMIDOR NUMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO A PARTIR DE UM 
FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER O VÍDEO AO ABRIGO DESSAS LICENÇAS DE 
PORTEFÓLIO DE PATENTES. NENHUMA DAS LICENÇAS É APLICÁVEL A QUALQUER OUTRO 
PRODUTO INDEPENDENTEMENTE DESSE PRODUTO ESTAR INCLUÍDO NESTE PRODUTO NUM 
ÚNICO ARTIGO. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU SERÁ IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA 
UTILIZAÇÃO. PODERÁ OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS A PARTIR DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTE 
WWW.MPEGLA.COM. 

14. NOTIFICAÇÃO RELATIVA À NORMA ÁUDIO MP3. Este software inclui tecnologia de codificação 
e descodificação de áudio MP3 tal como definido por ISO/IEC 11172-3 e ISO/IEC 13818-3. Não está 
licenciado para qualquer implementação ou distribuição em qualquer serviço ou produto comercial. 

15. NÃO TEM TOLERÂNCIA A FALHAS. O software não tem tolerância a falhas. O [OEM] 
instalou o software no dispositivo e é responsável pelo respectivo funcionamento no 
dispositivo. 

16. UTILIZAÇÃO RESTRITA. O software Microsoft foi concebido para sistemas que não requerem um 
desempenho isento de falhas. Não pode utilizar o software Microsoft em qualquer dispositivo ou 
sistema no qual uma avaria do software resultaria num risco previsível de lesão ou morte para 
qualquer pessoa. Isto inclui o funcionamento de sistemas de instalações nucleares, de comunicação 
ou navegação aérea e de controlo do tráfego aéreo. 

17. EXCLUSÃO DE GARANTIAS PARA O SOFTWARE. O software é fornecido “tal como está”. O 
Adquirente é responsável pela utilização do mesmo. A Microsoft não concede quaisquer 
garantias ou condições expressas. Quaisquer garantias recebidas pelo Adquirente 
relativamente ao dispositivo ou software não têm origem e não estão vinculadas à 
Microsoft nem às respectivas empresas afiliadas. Quando for permitido pelas leis locais, o 
[OEM] e a Microsoft excluem as garantias implícitas de comercialização, adequação a um 
fim específico e não infracção. 

18. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. A Microsoft e respectivas empresas afiliadas 
ressarcirão o Adquirente apenas por danos directos e até ao montante de duzentos e 
cinquenta dólares americanos (U.S. $250,00). O Adquirente não poderá ser ressarcido 
por quaisquer outros danos incluindo prejuízos consequentes, lucros perdidos, prejuízos 
extraordinários, danos indirectos ou incidentais. 

Esta limitação aplica-se a: 

• qualquer assunto relacionado com o software, serviços, conteúdo (incluindo o código) 
em sites da Internet de terceiros ou programas de terceiros e 

• queixas por violação do contrato, violação da garantia ou condição, responsabilidade 
objectiva, negligência ou outro acto ilícito até à extensão permitida pela lei aplicável. 



Aplica-se igualmente se a Microsoft devia ter tido conhecimento da possibilidade de 
ocorrência de tais danos. A limitação supra mencionada poderá também não se aplicar ao 
Adquirente, por o país em que reside não permitir a exclusão ou limitação de danos 
incidentais, consequentes ou outros. 

19. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. O software está sujeito às leis e normas de exportação dos 
Estados Unidos. Terá de cumprir com todas as leis e normas de exportação locais e internacionais 
que se apliquem ao software. Estas leis incluem restrições a destinos, utilizadores finais e utilização 
final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting (em inglês). 

20. CONTRATO INTEGRAL. Este contrato, os termos adicionais (incluindo termos de licenciamento 
impressos que acompanham o software e podem modificar ou substituir alguns ou todos este 
termos) e os termos de suplementos, actualizações, serviços baseados na Internet e serviços de 
suporte utilizados pelo Adquirente, constituem o contrato integral para o software e os serviços de 
suporte. 

21. LEI APLICÁVEL 

a. Estados Unidos. Caso o Adquirente tenha adquirido o software nos Estados Unidos, as leis do 
estado de Washington regulam a interpretação do presente contrato e aplicam-se às acções por 
violações do mesmo, independentemente dos conflitos de princípios de leis. As leis que vigoram 
no estado onde o Adquirente reside regulam todas as outras acções, incluindo as acções ao 
abrigo da legislação de protecção do consumidor do Estado, legislação de concorrência desleal e 
acto ilícito. 

b. Fora dos Estados Unidos. Se o software tiver sido adquirido noutro país, aplicam-se as leis 
desse país. 

22. PROGRAMAS DE TERCEIROS. A Microsoft fornece as seguintes notificações relativas a direitos de 
autor para o software de terceiros incluído no software. Estas notificações são necessárias pelos 
respectivos titulares de direitos de autor e não alteram a licença do Adquirente para utilizar este 
software. 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Spider Systems ® Limited. Visto que a 
Microsoft incluiu o software de Spider Systems Limited neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto 
que acompanhou esse software: 

Copyright 1987 Spider Systems Limited 
Copyright 1988 Spider Systems Limited 
Copyright 1990 Spider Systems Limited 

 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Seagate Software. 

 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de ACE*COMM Corp. Visto que a Microsoft 
incluiu o software de ACE*COMM Corp. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software: 

Copyright 1995-1997 ACE*COMM Corp 

 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Sam Leffler e Silicon Graphics, Inc. Visto que 
a Microsoft incluiu o software de Sam Leffler e Silicon Graphics neste produto, a Microsoft deverá incluir o 
seguinte texto que acompanhou esse software: 

 
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 
 



A permissão para utilizar, copiar, modificar, distribuir e vender este software e respectiva documentação 
para qualquer finalidade é através do presente concedida sem custos, desde que (i) as notificações relativas 
a direitos de autor supra e esta notificação de permissão apareçam em todas as cópias do software e 
documentação relacionada, e (ii) os nomes de Sam Leffler e Silicon Graphics não possam ser utilizados em 
nenhuma publicidade relacionada com o software sem a permissão prévia e específica por escrito de Sam 
Leffler e Silicon Graphics. 
 
O SOFTWARE É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ" E SEM GARANTIA, SEJA DE QUE NATUREZA 
FOR, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU DE QUALQUER OUTRO MODO, INCLUINDO SEM 
LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM 
PARTICULAR.  
 
EM CASO ALGUM SERÁ SAM LEFFLER OU A SILICON GRAPHICS RESPONSÁVEL POR 
QUAISQUER PREJUÍZOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES, SEJA 
DE QUE NATUREZA FOR, NEM POR QUAISQUER DANOS POR QUALQUER MOTIVO 
RESULTANTES DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, INDEPENDENTEMENTE DE 
TER SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS E, SOB 
QUALQUER FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDADE, DECORRENTES DE OU 
RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO OU O DESEMPENHO DESTE SOFTWARE. 

 
Portions Copyright © 1998 PictureTel Corporation 
 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Highground Systems. Visto que a Microsoft 
incluiu o software de Highground Systems neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software: 

 
Copyright © 1996-1999 Highground Systems 

 
 
O Windows 7 incorpora o código de compressão do grupo Info-ZIP. Não há quaisquer custos adicionais devido à 
utilização deste código e as fontes de compressão originais estão disponíveis gratuitamente em www.info-zip.org/ 
ou ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/ na Internet. 
 
 
Portions Copyright © 2000 SRS Labs, Inc 
 
 
Este produto inclui software da biblioteca de compressão de finalidade geral 'zlib'. 
 

Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de ScanSoft, Inc. Visto que a Microsoft incluiu o 
software de ScanSoft, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 

TextBridge® OCR © por ScanSoft, Inc. 
 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de University of Southern California. Visto que a 
Microsoft incluiu o software de University of Southern California neste produto, a Microsoft deverá incluir o 
seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright © 1996 por University of Southern California 
Todos os direitos reservados. 
 
A permissão para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software e respectiva documentação nas 
formas original e binária para qualquer finalidade e sem custos é através do presente concedida, desde que 
a notificação relativa a direitos de autor supra e esta notificação de permissão apareçam em todas as cópias 



e desde que qualquer documentação, materiais de publicidade e outros materiais relacionados com a 
distribuição e utilização confirmem que o software foi desenvolvido em parte pela University of Southern 
California, Information Sciences Institute. O nome da Universidade não poderá ser utilizado para aprovar 
ou promover produtos derivados deste software sem nenhuma permissão prévia especificada por escrito. 
 
A UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA não efectua qualquer representação sobre a adequação 
deste software para qualquer fim. ESTE SOFTWARE É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ" E SEM 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. 
 
Outros direitos de autor poderão ser aplicados a partes deste software e serão considerados como tal quando 
aplicáveis. 

 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de James Kanze. Visto que a Microsoft incluiu o 
software de James Kanze neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

NOTIFICAÇÃO RELATIVA A DIREITOS DE AUTOR E PERMISSÃO 
Todos os direitos reservados.  
 
A permissão é através do presente concedida, sem custos, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste 
software e ficheiros de documentação associada (o "Software"), para tratar, no Software sem restrição, 
incluindo sem limitação, dos direitos de utilizar, copiar, publicar, distribuir e/ou vender cópias do Software 
e para permitir o mesmo às pessoas a quem o Software foi fornecido, desde que as notificações relativas a 
direitos de autor supra e esta notificação de permissão apareçam em todas as cópias do Software e desde 
que as notificações relativas a direitos de autor supra e esta notificação de permissão apareçam na 
documentação de suporte. Também é concedida permissão para modificar o software em qualquer medida, 
desde que, no software modificado, o prefixo "GB_" seja mudado e os nomes dos directórios para incluir 
ficheiros ("gb" na distribuição) também sejam mudados.  
 
O SOFTWARE É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO DE DIREITOS 
DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM SERÁ O TITULAR, OU TITULARES, DOS DIREITOS DE 
AUTOR INCLUÍDO NESTA NOTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL POR QUALQUER QUEIXA OU 
QUAISQUER PREJUÍZOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, NEM POR 
QUAISQUER DANOS POR QUALQUER MOTIVO RESULTANTES DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, 
DADOS OU LUCROS, SEJA POR ACÇÃO DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRAS ACÇÕES 
DANOSAS, DECORRENTES DE OU RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO OU O DESEMPENHO 
DESTE SOFTWARE.  
 
Excepto quando contido nesta notificação, o nome de um titular de direitos de autor não deverá ser 
utilizado na publicidade ou de alguma forma promover a venda, utilização ou outras transacções neste 
Software sem a autorização prévia por escrito do titular dos direitos de autor. 

 
Este produto contém software da Cisco ISAKMP Services. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de RSA Data Security, Inc. Visto que a Microsoft 
incluiu o software de RSA Data Security, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software: 
 

Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. Todos os direitos reservados. 
 
É concedida licença para copiar e utilizar este software desde que seja identificada como o "Algoritmo de 
Resumo de Mensagens MD5 de RSA Data Security, Inc." em todo o material mencionando ou referindo 
este software ou esta função. É também concedida licença para efectuar e utilizar trabalhos derivados desde 



que esses trabalhos sejam identificados como "derivados do Algoritmo de Resumo de Mensagens MD5 de 
RSA Data Security, Inc." em todo o material mencionando ou referindo o trabalho derivado. 
 
A RSA Data Security, Inc. não efectua qualquer representação sobre a comercialização deste software ou a 
adequação deste software para qualquer fim específico. É fornecido "tal como está" e sem garantias 
expressas ou implícitas de qualquer tipo. 
  
Estas notificações têm de ser retidas em quaisquer cópias de qualquer parte desta documentação e/ou 
software. 

 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de OpenVision Technologies, Inc. Visto que a 
Microsoft incluiu o software de OpenVision Technologies, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte 
texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright 1993 por OpenVision Technologies, Inc. 
 
A permissão para utilizar, copiar, modificar, distribuir e vender este software e respectiva documentação 
para qualquer finalidade é através do presente concedida sem custos, desde que as notificações relativas a 
direitos de autor supra apareçam em todas as cópias e desde que as notificações relativas a direitos de autor 
supra e esta notificação de permissão apareçam na documentação de suporte e desde que o nome de 
OpenVision não seja utilizado em nenhuma publicidade pertencente à distribuição do software sem a 
permissão prévia específica por escrito. A OpenVision não efectua qualquer representação sobre a 
adequação deste software para qualquer fim. É fornecido "tal como está" e sem garantias expressas ou 
implícitas. 
 
OPENVISION EXCLUI TODAS AS GARANTIAS RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE, 
INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO, 
EM CASO ALGUM SERÁ A OPENVISION RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PREJUÍZOS 
ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, NEM POR QUAISQUER DANOS POR 
QUALQUER MOTIVO RESULTANTES DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, SEJA 
POR ACÇÃO DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRAS ACÇÕES DANOSAS, DECORRENTES 
DE OU RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO OU O DESEMPENHO DESTE SOFTWARE. 

 
 
Algumas partes deste software estão baseadas em parte no trabalho de Regents of The University of Michigan. Visto 
que a Microsoft incluiu o software de Regents of The University of Michigan neste produto, a Microsoft deverá 
incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright © 1995, 1996 Regents of The University of Michigan. 
Todos os Direitos Reservados. 
 
A permissão para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software e respectiva documentação para 
qualquer finalidade e sem custos é através do presente concedida, desde que as notificações relativas a 
direitos de autor supra apareçam em todas as cópias e desde que as notificações relativas a direitos de autor 
supra e esta notificação de permissão apareçam na documentação de suporte e desde que o nome de The 
University of Michigan não seja utilizado em nenhuma publicidade pertencente à distribuição do software 
sem a permissão prévia específica por escrito. Este software é fornecido tal como está sem garantias 
expressas ou implícitas de qualquer tipo. 

 
Copyright © 1993, 1994 Regents of the University of Michigan. 
Todos os direitos reservados. 
  
São permitidas a redistribuição e a utilização nas formas original e binária desde que esta notificação seja 
preservada e desde que seja concedido um crédito limite a University of Michigan em Ann Arbor. O nome 
da Universidade não poderá ser utilizado para aprovar ou promover produtos derivados deste software sem 



nenhuma permissão prévia especificada por escrito. Este software é fornecido "tal como está" sem garantias 
expressas ou implícitas. 

 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho do Massachusetts Institute of Technology. Visto 
que a Microsoft incluiu o software do Massachusetts Institute of Technology neste produto, a Microsoft deverá 
incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright 1989, 1990 pelo Massachusetts Institute of Technology. Todos os Direitos Reservados. 
  
A exportação deste software dos Estados Unidos da América poderá requerer uma licença específica do 
Governo dos Estados Unidos. É da responsabilidade de qualquer pessoa ou organização que contemple a 
exportação obter uma licença antes de exportar. 
  
NO ÂMBITO DESSA RESTRIÇÃO, a permissão para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software 
e respectiva documentação para qualquer finalidade e sem custos é através do presente concedida, desde 
que a notificação relativa a direitos de autor supra apareça em todas as cópias e desde que a notificação 
relativa a direitos de autor e esta notificação de permissão apareçam na documentação de suporte e desde 
que o nome de M.I.T. não seja utilizado em nenhuma publicidade pertencente à distribuição do software 
sem a permissão prévia específica por escrito. O M.I.T. não efectua qualquer representação sobre a 
adequação deste software para qualquer fim. É fornecido "tal como está" e sem garantias expressas ou 
implícitas. 
  
Ao abrigo da legislação dos EUA, este software não poderá ser exportado para fora dos EUA sem licença 
concedida pelo departamento de comércio dos EUA. 
  
Copyright 1994 por Massachusetts Institute of Technology. Todos os Direitos Reservados. 
 
A exportação deste software dos Estados Unidos da América poderá requerer uma licença específica do 
Governo dos Estados Unidos. É da responsabilidade de qualquer pessoa ou organização que contemple a 
exportação obter uma licença antes de exportar. 
 
NO ÂMBITO DESSA RESTRIÇÃO, a permissão para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software 
e respectiva documentação para qualquer finalidade e sem custos é através do presente concedida, desde 
que a notificação relativa a direitos de autor supra apareça em todas as cópias e desde que a notificação 
relativa a direitos de autor e esta notificação de permissão apareçam na documentação de suporte e desde 
que o nome de M.I.T. não seja utilizado em nenhuma publicidade pertencente à distribuição do software 
sem a permissão prévia específica por escrito. O M.I.T. não efectua qualquer representação sobre a 
adequação deste software para qualquer fim. É fornecido "tal como está" e sem garantias expressas ou 
implícitas. 

 
 
Este produto inclui software desenvolvido pela University of California, Berkeley e seus colaboradores. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho da tecnologia de segurança "Entrust" de Northern 
Telecom. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho da Hewlett-Packard Company. Visto que a 
Microsoft incluiu o software da Hewlett-Packard Company neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte 
texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company 
 

A permissão para utilizar, copiar, modificar, distribuir e vender este software e respectiva documentação 
para qualquer finalidade é através do presente concedida sem custos, desde que a notificação relativa a 
direitos de autor supra apareça em todas as cópias e desde que a notificação relativa a direitos de autor 



supra e esta notificação de permissão apareçam na documentação de suporte. A Hewlett-Packard Company 
e a Microsoft Corporation não efectuam qualquer representação sobre a adequação deste software para 
qualquer fim. É fornecido "tal como está" e sem garantias expressas ou implícitas. 
 

 
Este produto inclui software da biblioteca de referência PNG 'libpng. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Autodesk, Inc. Visto que a Microsoft incluiu o 
software de Autodesk, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse 
software: 
 

© Copyright 1995 por Autodesk, Inc. 
 

Este produto contém software de filtros de gráficos; este software está baseado em parte no trabalho de Independent 
JPEG Group. 
 
 
Este produto inclui a tecnologia “True Verb” de KS Waves Ltd. 
 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Visto que 
a Microsoft incluiu o software de SGS-Thomson Microelectronics, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o 
seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Todos os Direitos Reservados 
 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Unicode, Inc. Visto que a Microsoft incluiu o 
software de Unicode, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

NOTIFICAÇÃO RELATIVA A DIREITOS DE AUTOR E PERMISSÃO 
 
Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído ao abrigo dos Termos de 
Utilização em www.unicode.org/copyright.html. 
 
A permissão é através do presente concedida, sem custos, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia dos 
ficheiros de dados Unicode e qualquer documentação associada (os "Ficheiros de Dados") ou software 
Unicode e qualquer documentação associada (o "Software") para tratar, nos Ficheiros de Dados ou 
Software sem restrição, incluindo sem limitação, dos direitos de utilizar, copiar, modificar, intercalar, 
publicar, distribuir e/ou vender cópias dos Ficheiros de Dados ou Software e para permitir o mesmo às 
pessoas a quem os Ficheiros de Dados ou Software foi fornecido, desde que (a) as notificações relativas a 
direitos de autor supra e esta notificação de permissão apareçam em todas as cópias dos Ficheiros de Dados 
ou Software e (b) desde que as notificações relativas a direitos de autor supra e esta notificação de 
permissão apareçam na documentação associada e (c) desde que exista uma notificação clara em cada 
Ficheiro de Dados modificado ou no Software, bem como na documentação associada aos Ficheiros de 
Dados ou Software a indicar que os dados ou o software foi modificado. 
 
OS FICHEIROS DE DADOS E O SOFTWARE SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO", SEM 
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E 
NÃO INFRACÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM SERÁ O TITULAR, OU 
TITULARES, DOS DIREITOS DE AUTOR INCLUÍDO NESTA NOTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL POR 
QUALQUER QUEIXA OU QUAISQUER PREJUÍZOS ESPECIAIS, INDIRECTOS OU 
CONSEQUENTES, NEM POR QUAISQUER DANOS POR QUALQUER MOTIVO RESULTANTES 
DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, SEJA POR ACÇÃO DO CONTRATO, 



NEGLIGÊNCIA OU OUTRAS ACÇÕES DANOSAS, DECORRENTES DE OU RELACIONADAS 
COM A UTILIZAÇÃO OU O DESEMPENHO DOS FICHEIROS DE DADOS OU SOFTWARE. 
 
Excepto quando contido nesta notificação, o nome de um titular de direitos de autor não deverá ser 
utilizado na publicidade ou de alguma forma promover a venda, utilização ou outras transacções nestes 
Ficheiros de Dados ou Software sem a autorização prévia por escrito do titular dos direitos de autor. 

 
O Combined PostScript Driver foi o resultado de um processo de desenvolvimento cooperativo da Adobe Systems 
Incorporated e da Microsoft Corporation. 
 
 
Algumas partes deste software estão baseadas em parte no trabalho de Media Cybernetics. Visto que a Microsoft 
incluiu o software DE Media Cybernetics neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software:  
 

HALO Image File Format Library © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc. 
 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Luigi Rizzo. Visto que a Microsoft incluiu o 
software de Luigi Rizzo neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it) 
 
Algumas partes derivadas de código por Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza 
(robert@spectra.eng.hawaii.edu) e Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), Agosto de 1995 
 
São permitidas a redistribuição e a utilização nas formas original e binária, com ou sem modificação, desde 
que estejam em conformidade com as seguintes condições: 
 
1. As redistribuições do código fonte têm de manter a anterior notificação relativa a direitos de autor, esta 
lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade. 
 
2. As redistribuições na forma binária têm de reproduzir a anterior notificação relativa a direitos de autor, 
esta lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade na documentação e/ou outros materiais 
fornecidos com a distribuição. 
 
ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS AUTORES "TAL COMO ESTÁ" E QUAISQUER 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÕES, AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO 
SÃO EXCLUÍDAS. EM CASO ALGUM SERÃO O AUTORES RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER 
PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUENTES (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A CONCESSÃO DE MERCADORIAS 
OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU 
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) DE ALGUMA FORMA CAUSADOS E, SOB QUALQUER 
FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDADE, PREVISTO CONTRATUALMENTE, POR 
RESPONSABILIDADE OBJECTIVA OU POR ACTO ILÍCITO (AINDA QUE COM MERA CULPA 
OU DE OUTRA FORMA) RESULTANTES E DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM A 
UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA 
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS. 

 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de W3C. Visto que a Microsoft incluiu o software 
de W3C neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que acompanhou esse software: 
 

W3C ® SOFTWARE NOTICE AND LICENSE 
www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231 
 



Este trabalho (incluindo o software, a documentação, tais como READMEs, ou outros itens relacionados) 
está a ser fornecido pelos titulares de direitos de autor ao abrigo da seguinte licença. Ao obter, utilizar e/ou 
copiar este trabalho, o Adquirente (o licenciado) concorda em ler, compreender e cumprir com os seguintes 
termos e condições. 
 
A permissão para copiar, modificar e distribuir este software e respectiva documentação, com ou sem 
modificação, para qualquer finalidade e sem custos ou royalties é através do presente concedida, desde que 
o Adquirente inclua o seguinte em TODAS as cópias do software e documentação ou partes da mesma, 
incluindo as modificações: 
1. Texto completo desta NOTIFICAÇÃO numa localização visível aos utilizadores do trabalho 
redistribuído ou derivado.  
2. Quaisquer exclusões de responsabilidade de propriedade intelectual, notificações ou termos e condições 
pré-existentes. Se não existir nenhuma, deverá ser incluída a notificação W3C Software Short Notice (é 
preferencial hipertexto mas é permitido texto) no corpo de qualquer código redistribuído ou derivado.  
3. Notificação de quaisquer alterações ou modificações aos ficheiros, incluindo a data em que foram 
efectuadas as alterações. (É recomendável fornecer os URLs para a localização de onde o código é 
derivado.)  
 
ESTE SOFTWARE E A DOCUMENTAÇÃO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO", E OS 
TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR NÃO EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS 
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, NEM A UTILIZAÇÃO DO 
SOFTWARE OU DA DOCUMENTAÇÃO VIOLA QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE 
AUTORES, MARCAS REGISTADAS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS. 
 
OS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER 
DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE 
QUALQUER UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU DOCUMENTAÇÃO. 
 
O nome e as marcas registadas dos titulares dos direitos de autor NÃO poderão ser utilizados para 
publicidade pertencente ao software sem permissão prévia especificada por escrito. O título dos direitos de 
autor neste software e qualquer documentação associada permanecerá sempre com os titulares dos direitos 
de autor. 

 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Sun Microsystems, Inc. Visto que a Microsoft 
incluiu o software de Sun Microsystems, Inc. neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software: 
 

Sun RPC é um produto de Sun Microsystems, Inc. e é fornecido para utilização ilimitada desde que esta 
legenda seja incluída em todos os suportes de banda magnética e como parte do programa de software no 
todo ou em parte. Os utilizadores poderão copiar ou modificar o Sun RPC sem custos, mas não estão 
autorizados a licenciar ou distribuir o mesmo excepto como parte de um produto ou programa desenvolvido 
pelo utilizador. 
 
SUN RPC É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, 
INCLUINDO AS GARANTIAS DE CONCEPÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM 
DETERMINADO FIM OU RESULTANTES DE UM PROCESSO DE TRANSACÇÕES, UTILIZAÇÃO 
OU PRÁTICAS COMERCIAIS. 
 
Sun RPC é fornecido sem suporte e sem qualquer obrigação para com a parte de Sun Microsystems, Inc. de 
prestar assistência na respectiva utilização, correcção, modificação ou melhoramento. 
 
A SUN MICROSYSTEMS, INC. NÃO DEVERÁ SER RESPONSÁVEL RELATIVAMENTE À 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE AUTOR, SEGREDOS COMERCIAIS OU QUAISQUER PATENTES 
POR SUN RPC OU QUALQUER PARTE. 



 
Em caso algum será a Sun Microsystems, Inc. responsável por quaisquer perdas de lucros ou outros 
prejuízos especiais, indirectos e consequentes, mesmo que a Sun tenha sido notificada da possibilidade de 
tais danos. 
 
Sun Microsystems, Inc. 
2550 Garcia Avenue 
Mountain View, California 94043 

 
 
Fabricado ao abrigo da licença de Dolby Laboratories. “Dolby” e o símbolo double-D são marcas registadas de 
Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Todos os 
direitos reservados. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Andrei Alexandrescu. Visto que a Microsoft 
incluiu o software de Andrei Alexandrescu neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte texto que 
acompanhou esse software: 
 

The Loki Library 
Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu 
Este código acompanha o livro: 
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied." 
Copyright © 2001. Addison-Wesley. 
A permissão para utilizar, copiar, modificar, distribuir e vender este software para qualquer finalidade é 
através do presente concedida sem custos, desde que a notificação relativa a direitos de autor supra apareça 
em todas as cópias e desde que a notificação relativa a direitos de autor supra e esta notificação de 
permissão apareçam na documentação de suporte. 
O autor ou Addison-Welsey Longman não efectua qualquer representação sobre a adequação deste 
software para qualquer fim. É fornecido "tal como está" e sem garantias expressas ou implícitas. 

 
 
Portions Copyright © 1995 por Jeffrey Richter 
 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho de Distributed Management Task Force, Inc. 
(DMTF). Visto que a Microsoft incluiu o software baseado nas especificações de DMTF neste produto, a Microsoft 
deverá incluir o seguinte texto: 
 

Copyright © 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Todos os direitos reservados. 
 
 
Algumas partes deste trabalho são derivadas de "The Draft Standard C++ Library" Copyright © 1995 por P.J. 
Plauger publicado por Prentice-Hall e são utilizadas com permissão. 
 
Algumas partes deste software são baseadas em parte no trabalho da Hewlett-Packard Company. Visto que a 
Microsoft incluiu o software da Hewlett-Packard Company neste produto, a Microsoft deverá incluir o seguinte 
texto que acompanhou esse software: 
 

Copyright © 2002, 2003 Hewlett-Packard Company. 
 
Notificação Acerca de: 
Este software é baseado no software disponível em mpvtools.sourceforge.net. 
 
Este software processa um formato denominado MPV. MPV é uma especificação aberta para gerir 
colecções e listas de reprodução de multimédia de fotografias, vídeo e música e metadados associados e 



está disponível gratuitamente em Optical Storage Technology Association. Pode obter mais informações 
sobre a especificação MPV em www.osta.org/mpv. 
 
Notificação da Permissão: 
A permissão é através do presente concedida, sem custos, a quaisquer pessoas que obtenham uma cópia 
deste software e ficheiros de documentação associados (o "Software"), para tratar, no Software sem 
restrição, incluindo sem limitação, dos direitos de utilizar, copiar, modificar, intercalar, publicar, distribuir, 
sublicenciar e/ou vender cópias do Software e para permitir o mesmo às pessoas a quem o Software foi 
fornecido, estando sujeito às seguintes condições: 
 
A notificação relativa a direitos de autor supra, esta notificação de permissão e a anterior Notificação 
Acerca de deverão ser incluídas em todas as cópias ou partes substanciais do Software. 
 
O SOFTWARE É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO. EM CASO 
ALGUM SERÃO OS AUTORES OU TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR RESPONSÁVEIS POR 
QUAISQUER QUEIXAS, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA POR ACÇÃO DO 
CONTRATO, OUTRAS ACÇÕES ILÍCITAS OU DE ALGUM MODO DECORRENTES DE OU 
RELACIONADAS COM O SOFTWARE OU A UTILIZAÇÃO OU OUTRAS TRANSACÇÕES NO 
SOFTWARE. 
 
Excepto quando contido nesta notificação, o nome de um titular de direitos de autor não deverá ser 
utilizado na publicidade ou de alguma forma promover a venda, utilização ou outras transacções neste 
Software sem a autorização prévia por escrito do titular dos direitos de autor. 
 

Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários. 

 


