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ARTIGO 1.º – ASSUNTO    

    

O presente documento tem por objeto definir as condições particulares, nomeadamente as condições de utilização 

e as condições financeiras (doravante, as «Condições Particulares») aplicáveis aos serviços do universo Public Cloud 

da OVHcloud (doravante, o(s) «Serviço(s)»). Alguns Serviços são objeto de um anexo dedicado.    

    

Completam as Condições Gerais de Serviço em vigor, as quais são aplicáveis aos Serviços. Em caso de contradição, 

as presentes Condições Particulares prevalecem sobre as Condições Gerais de Serviço.     
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ARTIGO 2.º – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS    

    

A OVHcloud disponibiliza ao Cliente vários recursos, ou seja, o(s) elemento(s) que compõe(m) os Serviços (isto é, 

Instâncias, Block Storage, Object Storage, clusters, plataformas de análise de dados, unidades de cálculo, vRack, 

etc.), cujas configurações e características são descritas e podem ser acedidas no Site da OVHcloud (doravante, o(s) 

«Recurso(s)»).  

 

No que diz respeito às Instâncias, estas dispõem de um Espaço de Armazenamento Local ou Remoto, de toda ou 

parte dos recursos de um Servidor Host (memória RAM e processador), e de um endereço IP fixo geolocalizado em 

conformidade com a localização física da Instância.     

    

Em função da configuração e do tipo de Instância, os recursos atribuídos, bem como o débito máximo de dados 

sobre a largura de banda e as características do espaço de armazenamento (replicação, distribuição, localização) 

variam. Os recursos de memória RAM e processador alocados ao Cliente podem ser dedicados ao Cliente ou 

partilhados pelo Cliente com os outros utilizadores que disponham de uma ou várias Instância(s) instalada(s) no 

mesmo Servidor Host. Em caso de recursos partilhados, o desempenho não pode ser garantido.     

    

Em função do tipo de Espaço de Armazenamento selecionado, diferentes funcionalidades e/ou opções (por exemplo: 

container público, protocolos de transferência) podem estar disponíveis. Alguns Espaços de Armazenamento não 

são redundados (por exemplo: os espaços de arquivo).    

    

As capacidades dos Serviços podem ser limitadas (nomeadamente largura de banda, volumes adicionais de uma 

Instância, etc.). Estes limites de capacidade encontram-se indicados no site da OVHcloud.     

    

Durante toda a duração da subscrição, a OVHcloud disponibiliza ao Cliente uma Interface de Gestão, que lhe permite 

gerir os Serviços, configurar e gerir os seus Recursos ou até mesmo consultar os seus dados de consumo.     

    

 Para além dos compromissos de níveis de Serviços previstos nas presentes condições, a OVHcloud está apenas 

sujeita a uma obrigação de meios.    

    

    

ARTIGO 3.º – ATIVAÇÃO DO SERVIÇO     

    

 Os códigos de acesso e as chaves genéricas fornecidas pela OVHcloud aquando da disponibilização do Serviço não 

estão vocacionados para ser utilizados de forma duradoura. É da responsabilidade do Cliente alterá-los o mais rápido 

possível desde a sua receção, cumprindo as regras em termos de segurança e de confidencialidade dos meios de 

autenticação.     

    

A contar da ativação de um Serviço pela OVHcloud, o Cliente pode a qualquer momento gerir os seus Recursos: 

aumentar ou reduzir a quantidade das suas Instâncias e o volume de dados armazenados nos seus Espaços de 

Armazenamento, modificar a(s) instância(s) colocada(s) à sua disposição para beneficiar de uma nova configuração, 

etc. Estas alterações ocorrem de forma assíncrona consoante o pedido do Cliente, feito diretamente a partir da 

Interface de Gestão ou utilizando as API disponibilizadas pela OVHcloud.    
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ARTIGO 4.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     

    

4.1 Requisitos    

    

O Cliente confirma possuir o conjunto dos conhecimentos técnicos necessários para assegurar uma utilização correta 

dos Recursos e para garantir a continuidade dos dados armazenados nos referidos recursos, nomeadamente através 

da realização de operações de backup.    

    

O Cliente tomou conhecimento da documentação disponibilizada pela OVHcloud, nomeadamente na rubrica 

«Guias» do espaço «Suporte» acessível no Website da OVHcloud. 

 

Para poderem encomendar e utilizar o(s) Serviço(s), estes devem estar associados a um «Projeto Public Cloud» 

OVHcloud do Cliente.    

 

4.2 Generalidades    

    

Os Recursos continuam a pertencer exclusivamente à OVHcloud.     

    

Uma vez que alguns componentes dos Servidores Host podem ser partilhados por vários clientes da OVHcloud, o 

Cliente compromete-se a não utilizar o(s) Serviço(s) de uma forma suscetível de prejudicar os outros clientes ou a 

reputação do endereço IP desses mesmos Servidores Host.  

 

O Cliente é o único responsável pela administração e utilização que faz dos Recursos. A OVHcloud encarrega-se da 

administração da Infraestrutura (ou seja, o hardware, a rede, os Servidores Hosts, os discos) na qual estão 

configurados os Serviços, mas não intervém na administração dos referidos Recursos.     

    

O Cliente é o único responsável pelos Conteúdos.     

    

O Cliente tem a qualidade de fornecedor de alojamento de acordo com o artigo 6-I-2 da lei francesa para a confiança 

na economia digital de 21 de junho de 2004 em virtude do qual «garante, mesmo a título gratuito, para a 

disponibilização do público por parte de serviços de comunicação ao público online, o armazenamento de sinais, 

escritas, imagens, sons ou mensagens de qualquer natureza proporcionados pelos destinatários destes serviços». A 

OVHcloud só assegura, portanto, o acesso do Cliente aos Serviços, que lhe permitem armazenar os seus dados e os 

dos seus clientes.     

    

É da responsabilidade do Cliente tomar todas as medidas técnicas que permitam a posse e conservação dos logs de 

ligação ou de qualquer dado cuja natureza permita identificar qualquer pessoa que tenha contribuído para a criação 

do Conteúdo ou de algum dos Conteúdos dos serviços dos quais o Cliente é fornecedor, de acordo com a legislação 

em vigor, e nomeadamente do Decreto n.º 2011-219 de 25 de fevereiro de 2011 relativo à conservação e à 

comunicação dos dados que permitem identificar qualquer pessoa que tenha contribuído para a criação de um 

Conteúdo publicado, prevendo um período de conservação de 12 meses.     

    

Quando o Cliente dispõe de uma rede privada da OVHcloud (vRack), a OVHcloud reserva-se o direito de suspender 

a Instância do Cliente, se este utilizar mais de 75% da capacidade da rede privada da Instância em questão durante 

mais de 72 minutos por cada período de 24 horas.    
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A OVHcloud reserva-se o direito de filtrar determinadas portas consideradas sensíveis para a preservação da 

Infraestrutura. Do mesmo modo, o Cliente reconhece as limitações estabelecidas nos fluxos UDP/ICMP. A OVHcloud 

reserva-se o direito de limitar ou restringir certas funcionalidades dos Recursos a fim de proteger a segurança da 

sua Infraestrutura. Sempre que possível, a OVHcloud informará o Cliente da implementação destes bloqueios.    

    

O Cliente reconhece que, por razões de segurança, determinadas funcionalidades e protocolos (tais como IRC ou 

partilha de ficheiros «peer-to-peer») podem ser sujeitos a limitações a partir dos Serviços. Os serviços de 

anonimização (Proxy) e de cardsharing (CCCam ou equivalentes) são proibidos a partir dos Serviços.    

 

Em caso de desrespeito do presente artigo, a OVHcloud reserva-se o direito de suspender e até rescindir o Serviço 

por incumprimento contratual, segundo as modalidades previstas pelas Condições Gerais de Serviço. 

 

As operações de supressão e reinstalação dos Recursos, assim como a rescisão dos Serviços, implicam a eliminação 

automática e irreversível: (a) dos sistemas operativos e das aplicações neles instaladas; e (b) de todos os dados e 

informações armazenados nos Recursos eliminados ou reinstalados. O Cliente é o único responsável pelas operações 

(tais como backups, transferências, Snapshot, etc.) que considera necessário realizar antes da supressão ou da 

reinstalação dos seus Recursos, a fim de se proteger contra a perda das suas informações, conteúdos e dados. O 

Cliente aceita que, quando um Recurso é eliminado, este possa ser imediatamente atribuído pela OVHcloud a outro 

cliente.  

    

A OVHcloud não efetua qualquer backup específico do Conteúdo e dos dados armazenados nos Recursos, e os 

mecanismos de replicação de dados implementados pela OVHcloud no âmbito dos Serviços não constituem de 

forma nenhuma para o Cliente uma garantia contra a perda ou a alteração do seu Conteúdo e dos seus dados. 

Consequentemente, cabe ao Cliente tomar todas as medidas necessárias à salvaguarda dos seus Dados de forma 

que os possa restaurar em caso de perda ou de deterioração no âmbito dos Serviços.      

    

A OVHcloud implementa uma funcionalidade que permite realizar cópias «instantâneas» (ou «Snapshot») do estado 

(processador e memória RAM) de uma Instância num determinado momento. No entanto, algumas instâncias não 

são elegíveis para esta funcionalidade, como indicado no Website da OVHcloud. A OVHcloud recorda ao Cliente que 

um Snapshot não constitui um backup permanente dos dados da Instância. Por conseguinte, um Snapshot não 

deverá de modo algum dispensar o Cliente de realizar um backup dos seus dados em conformidade com o disposto 

no presente artigo. Por predefinição, os Snapshots têm uma duração ilimitada, são armazenados no Recurso Object 

Storage da mesma localização que a Instância copiada e são faturados nas condições previstas no artigo 7.º. O Cliente 

pode solicitar o restauro da sua Instância a partir de qualquer Snapshot. Neste caso, os dados da Instância são 

eliminados e os dados do Snapshot selecionado são restaurados.    

    

Os Serviços (e nomeadamente as tecnologias de «Cloud Computing» que permitem explorar as potências de cálculo 

e de armazenamento dos servidores hosts através da rede Internet e que são utilizadas pela OVHcloud para a gestão 

da Recursos) não constituem uma garantia de continuidade de Serviço, nem uma garantia de proteção e de 

conservação dos dados do Cliente. O Cliente é o único responsável, nomeadamente em caso de alojamento de 

Conteúdos e/ou dados sensíveis e/ou necessários à prossecução das suas atividades, pelo backup dos seus dados e 

outros Conteúdos, pela implementação e gestão de um plano de continuidade e/ou de retoma de atividade e, de 

um modo mais geral, por todas as medidas técnicas e organizacionais suscetíveis de permitir ao Cliente prosseguir 
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a sua atividade em caso de uma avaria grave dos Serviços passíveis de afetar a continuidade da sua atividade e a 

disponibilidade e a integridade dos seus Conteúdos e dados. 

   

4.3 Aplicações, ferramentas e programas    

    

As aplicações, as ferramentas e os softwares disponibilizados pela OVHcloud no âmbito dos Serviços 

(nomeadamente o sistema operativo com o qual as Instâncias do Cliente são configuradas pela OVHcloud, sendo as 

aplicações pré-instaladas nas Instâncias pela OVHcloud e as Aplicações API disponibilizadas, se for o caso), devem 

ser utilizados em conformidade com as Condições de Serviço aplicáveis, incluindo, se for caso disso, as Condições 

relativas a Produtos Terceiros. O Cliente compromete-se a sempre utilizar as mais recentes versões disponíveis das 

aplicações, das ferramentas e dos programas disponibilizados pela OVHcloud.     

 

Os Serviços podem ser utilizados e interconectados com elementos (programas, sistemas, aplicações, objetos 

conectados, etc.) não fornecidos pela OVHcloud. O Cliente encarrega-se de adquirir os direitos necessários à 

utilização dos referidos elementos e de realizar os respetivos pagamentos diretamente aos terceiros interessados.  

    

 

4.4 Evolução dos Serviços e Atualizações    

    

A OVHcloud reserva-se o direito de fazer evoluir os sistemas operativos e as suas aplicações pré-instaladas, 

nomeadamente realizando todas as atualizações e/ou migrações para versões mais recentes que considere 

necessárias.   

    

O Cliente também pode proceder às operações de manutenção e de atualização dos sistemas operativos e das 

aplicações acima mencionadas pré-instaladas nos Recursos colocados à sua disposição. Neste caso, o Cliente assume 

inteira responsabilidade por isto. Em nenhum caso a OVHcloud poderá ser responsabilizada a este título, 

nomeadamente devido a operações (manutenção, atualização, etc.) realizadas em violação das condições de 

utilização e/ou de licença aplicáveis, ou devido a um problema de funcionamento dos Recursos decorrentes das 

operações assim realizadas pelo Cliente.     

    

Antes de realizar atualizações ou upgrades de versão dos sistemas operativos e aplicações, o Cliente deve tomar 

todas as medidas necessárias para se certificar da sustentabilidade dos seus dados, tais como operações de backup, 

e assegurar-se da compatibilidade da evolução ou da nova versão com os Serviços. Para este efeito, o Cliente poderá 

consultar o site da OVHcloud e, à falta de informação disponível, contactar o Suporte da OVHcloud.    

    

De forma a manter o nível de segurança dos Recursos colocados à disposição do Cliente e de todos os servidores 

presentes na sua Infraestrutura, a OVHcloud reserva-se o direito de exigir atualizações do sistema operativo dos 

Recursos e aplicações pré-instaladas pela OVHcloud, nos quais tenha sido verificada uma falta de segurança. Se a 

atualização do sistema operativo e de tais aplicações não for efetuada no seguimento das solicitações da OVHcloud, 

esta última reserva-se o direito de interromper a ligação dos Recursos à rede.    

    

Do mesmo modo, se a OVHcloud verificar que um Recurso apresenta um problema de segurança, um e-mail poderá 

ser enviado para o Cliente, informando que é necessário um procedimento de reinstalação ou de supressão para 

manter a integralidade dos Serviços e da Infraestrutura. A OVHcloud reserva-se o direito de interromper a ligação à 

rede dos Recursos afetados, enquanto se aguarda a reinstalação por parte do Cliente dos seus Recursos. As 
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manipulações que consistem em efetuar a salvaguarda e a transferência dos dados do sistema afetado para um novo 

sistema devem ser efetuadas pelo Cliente sob sua inteira responsabilidade antes de qualquer processo de 

reinstalação e/ou de supressão.     

    

4.5 Localização    

    

No momento da Encomenda de um Serviço, o Cliente escolhe a sua localização entre os Datacenters disponíveis. 

Quando vários locais estão disponíveis, o Cliente escolhe o(s) que preferir.     

    

Cada um dos Datacenters onde estão localizadas as Instâncias que compõem um Projeto Public Cloud beneficia de 

uma quantidade mensal de tráfego público de saída grátis, que pode ser consumida por estas Instâncias. Para a 

maioria dos Datacenters, esta quantidade é ilimitada, mas no caso de ser limitada, qualquer consumo adicional 

originará uma faturação adicional. A lista dos Datacenters afetados, as quantidades de tráfego público de saída 

grátis, bem como os preços aplicáveis estão disponíveis no Website da OVHcloud. As presentes disposições não 

obstam à obrigação que incumbe ao Cliente de utilizar os Serviços de forma razoável, em conformidade com as 

Condições Gerais de Serviço.   

    

O Cliente reconhece e aceita que esteja também sujeito à legislação aplicável no território onde as Infraestruturas 

estão instaladas e os dados armazenados. Assim, reconhece que a OVHcloud tem a possibilidade de suspender o 

Serviço quando este for utilizado para uma atividade proibida no território da localização física dos equipamentos 

fornecidos pela OVHcloud.    

   

No caso de endereços IP geolocalizados, o Cliente compromete-se a não utilizar o Serviço em violação da legislação 

aplicável no país para o qual o endereço IP é declarado. Caso contrário, a OVHcloud ver-se-á na obrigação de 

suspender qualquer endereço geolocalizado associado ao Cliente.    

    

ARTIGO 5.º – COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) E CRÉDITOS DE SERVIÇO  

    

5.1. Compromissos de níveis de serviço (SLA) 

 

A OVHcloud compromete-se a garantir os seguintes níveis de serviço:    

  

Ofertas: Instâncias General Purpose; Instâncias CPU; Instâncias RAM; Instâncias GPU 

Taxa de disponibilidade Mensal 
Minutos consecutivos de 

Indisponibilidade 
Créditos de Serviço 

 

99,999% - 99,99% 
Menos de 4 minutos 

Não aplicável  
 

99,99% - 99,9%   
de 4 a 44 minutos 10% do valor mensal da 

Instância afetada  

 

99,9% - 99,8%   
de 44 a 97 minutos 25% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

<99,8% 
Mais de 97 minutos 50% do valor mensal da 

Instância afetada  
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Ofertas: Instâncias IOPS; Instâncias Metal 

Taxa de disponibilidade mensal 
Minutos consecutivos de 

Indisponibilidade 
Créditos de Serviço 

 

99,999% - 99,9% 
Menos de 44 minutos 

Não aplicável  
 

99,9% - 99,8%   
de 44 a 97 minutos 10% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

99,8% - 99,5%   
de 97 a 220 minutos 25% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

<99,5% 
Mais de 220 minutos 50% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

 

Ofertas: Instâncias Sandbox; Instâncias Discovery 

Taxa de disponibilidade mensal 
Minutos consecutivos de 

Indisponibilidade 
Créditos de Serviço 

 

99,999% - 99,95% 
Menos de 22 minutos 

Não aplicável  
 

99,95% - 99,9%   
de 22 a 44 minutos 10% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

99,9% - 99,8%   
de 44 a 97 minutos 25% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

<99,8% 
Mais de 97 minutos 50% do valor mensal da 

Instância afetada 

 

 

Oferta: Block Storage 

Taxa de disponibilidade mensal 
Minutos consecutivos de 

Indisponibilidade 
Créditos de Serviço 

 

99,999% - 99,9% 
Menos de 44 minutos 

Não aplicável  
 

99,9% - 99,8%   
de 44 a 97 minutos 10% do valor mensal do 

Block Storage afetado 

 

99,8% - 99,5%   
de 97 a 220 minutos 25% do valor mensal do 

Block Storage afetado  

 

<99,5% 
Mais de 220 minutos 50% do valor mensal do 

Block Storage afetado 

 

Resiliência mensal dos dados 
Tipo de incidente 

Créditos de Serviço 
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< 100% 

Perda de todos ou de parte 

dos dados do espaço de 

armazenamento 

100% do valor mensal do 

Block Storage afetado 

 

 

  

Por «Taxa de disponibilidade mensal» deve entender-se: o número total de minutos do mês considerado depois 

de deduzido o número de minutos de Indisponibilidade do mês em causa, sendo o resultado dividido pelo número 

total de minutos do mês considerado.     

    

Por «Indisponibilidade», deve entender-se o número total de minutos durante o qual o Serviço esteve indisponível 

para além de três (3) minutos consecutivos.  A perda de ligação é constatada pela OVHcloud graças, nomeadamente, 

à aplicação de pedidos de monitorização de tipo ARP PING (Adress Resolution Protocol). O tempo de 

Indisponibilidade é calculado pela OVHcloud a partir da abertura do ticket de incidente. Se, devido a certas 

configurações operadas pelo Cliente nas suas Instâncias, a OVHcloud não estiver em condições de realizar as 

operações técnicas de monitorização acima referidas que permitem verificar a disponibilidade dos Serviços, os 

compromissos de disponibilidade acima previstos não serão aplicáveis.    

   

Por «Resiliência», deve entender-se a capacidade da OVHcloud em voltar a disponibilizar ao Cliente os Dados que 

foram armazenados nos volumes Block Storage do Cliente antes de um incidente de indisponibilidade devidamente 

declarado (ver condições a seguir). O compromisso de resiliência aplica-se apenas ao Serviço Block Storage, 

excluindo os outros Espaços de Armazenamento disponibilizados pela OVHcloud no âmbito dos Serviços. O 

compromisso de Resiliência da OVHcloud não constitui em nenhum caso uma garantia para o Cliente contra a perda 

dos seus Conteúdos e dos seus Dados. O Cliente é responsável por realizar o backup dos seus dados e gerir a 

continuidade da sua atividade, como previsto no artigo 4.2.º acima.     

 

 

5.2. Modalidades de obtenção dos Créditos de Serviço 

    

Quando estes compromissos de níveis de Serviço não forem cumpridos, o Cliente beneficiará dos Créditos de Serviço 

indicados de acordo com as modalidades que se seguem.     

    

Em caso de indisponibilidade, o Cliente deve colaborar com a OVHcloud no restabelecimento do Serviço. Deve 

declarar o incidente e comunicar todas as informações úteis ao diagnóstico e à intervenção da OVHcloud. O Cliente 

compromete-se a permanecer disponível, nomeadamente para poder responder a qualquer pedido de informação 

complementar e efetuar todos os testes e verificações necessários. Caso seja necessário, o Cliente concede à 

OVHcloud acesso à sua Interface de Gestão. Caso não haja colaboração, o Cliente não poderá beneficiar dos Créditos 

de Serviço.     

    

Os compromissos de níveis de Serviço não dizem respeito em nenhuma caso à disponibilidade dos elementos que 

permanecem sob o controlo do Cliente, como os programas informáticos ou aplicações instalados e utilizados pelo 

Cliente na Instância. Em caso de mudança de Instância na sequência de um incidente, cabe ao Cliente reinstalar ou 

reinicializar os seus softwares e aplicações, e restaurar os dados e informações que estavam armazenados.     
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Se a OVHcloud constatar que uma Instância, um Container Object Storage ou um Espaço de Arquivo está disponível 

e em bom estado de funcionamento, nenhum Crédito de Serviço será devido. Contudo, nesse caso, a OVHcloud 

compromete-se, a pedido do Cliente, a assisti-lo para que seja possível identificar a origem das dificuldades 

experimentadas pelo Cliente.     

 

Se a OVHcloud constatar uma indisponibilidade, concluirá o diagnóstico e procederá ao restabelecimento da 

disponibilidade em colaboração com o Cliente.     

      

Os Créditos de Serviço são creditados diretamente na Conta OVHcloud do Cliente mediante simples pedido deste 

último. O pedido do Cliente deve ser imperativamente efetuado na sua Interface de Gestão, o mais tardar no mês a 

seguir àquele em que se tenha constatado a indisponibilidade por parte da OVHcloud. Caso contrário, o Cliente 

deixará de poder beneficiar dos referidos créditos.  

 

Os Créditos de Serviço devem ser consumidos pelo Cliente no âmbito de um Serviço Public Cloud no mês civil 

seguinte ao momento em que forem creditados na Conta OVHcloud do Cliente. Caso contrário, esses créditos são 

perdidos e não poderão mais ser utilizados. Em nenhum caso os créditos poderão ser reembolsados ao Cliente em 

numerário.    

    

Se uma mesma ocorrência acarretar o desrespeito de vários dos compromissos de níveis de Serviço, os créditos não 

podem ser acumulados. Aplica-se então o crédito mais favorável ao Cliente.    

 

Fica expressamente acordado que os Créditos de Serviço constituem uma indemnização pré-estabelecida quanto ao 

conjunto dos prejuízos resultantes do incumprimento, por parte da OVHcloud, dos compromissos de níveis de 

serviço em causa. Assim, o Cliente renuncia a qualquer outra solicitação, reclamação e/ou ação.     

    

O Cliente não poderá, em nenhuma hipótese, valer-se do presente artigo e pretender obter os créditos acima 

referidos no caso em que a Indisponibilidade ou falta de Resiliência sejam total ou parcialmente consequência de: 

(i) acontecimentos ou fatores que escapem ao controlo da OVHcloud, tais como, de forma não limitativa, situações 

de força maior, atos de terceiros, problema de ligação à Internet, avaria da rede Internet, disfunção ou má utilização 

de materiais ou programas a cargo do Cliente (nomeadamente as aplicações executadas nos Recursos); (ii) uma falta 

do Cliente quanto às obrigações que lhe são imputadas no âmbito do Contrato (nomeadamente, uma falta de 

colaboração na resolução de um incidente); (iii) uma má utilização ou uma utilização inapropriada dos Serviços pelo 

Cliente (nomeadamente, uma má utilização das Instâncias ou da Interface de Gestão, etc.); (iv) uma manutenção 

agendada; (v) uma interrupção ocorrida nas condições previstas nas Condições Gerais de Serviço; ou (vi) atos de 

hacking ou pirataria informática. Em tais casos, e à exceção do ponto (iv), a OVHcloud reserva-se o direito de faturar 

ao Cliente a intervenção realizada para restabelecer a disponibilidade. Isto será objeto de um orçamento a ser 

submetido à validação do Cliente.     

    

As causas da Indisponibilidade e a constatação de casos de exclusão enumerados acima, poderão ser estabelecidas 

pela OVHcloud por todos os meios, nomeadamente com base nos elementos do sistema informático da OVHcloud 

(como os dados de ligação) que, por convenção expressa, serão recebíveis.    
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ARTIGO 6.º – DURAÇÃO DOS SERVIÇOS    

    

Uma vez o(s) Serviço(s) subscrito(s), o Cliente decide, em função das suas necessidades, se quer criar a totalidade ou 

parte do(s) Serviço(s) (em particular Instâncias e Espaços de Armazenamento), através da sua Interface de Gestão.     

    

Não existe uma duração mínima de utilização. No entanto, qualquer hora ou mês (subentenda-se hora de relógio ou 

mês civil) iniciado/a segundo o modo de faturação escolhido, é faturado/a e devido/a na íntegra nas condições 

previstas no artigo 7.º.     

 

Os Recursos do Cliente mantêm-se disponíveis de um mês para o outro, exceto nos casos previstos abaixo.  

 

O Cliente pode, a qualquer momento, eliminar a totalidade ou parte do(s) Serviço(s) (em particular, todas as 

Instâncias e Espaço(s) de Armazenamento) através da sua Interface de Gestão.  

 

Quando a prestação do Serviço chega ao fim, qualquer que seja o motivo, assim como no fim do período de retenção 

aplicável aos Conteúdos do Cliente, os Recursos do Cliente são eliminados de forma irreversível, bem como a 

integralidade dos elementos associados (Snapshots, etc.) e dos dados suscetíveis de estarem armazenados. É da 

responsabilidade do Cliente realizar cópias de segurança ou transferir estes Conteúdos para outro sistema, antes do 

fim do Serviço ou do período de retenção dos Conteúdos.      

 

A OVHcloud reserva-se o direito de eliminar o Serviço e todos os Recursos associados, no caso de nenhum Recurso 

ter sido faturado há mais de seis (6) meses consecutivos e de nenhum crédito cloud e/ou voucher estar disponível 

e válido para o referido Serviço na sua Interface de Gestão. A OVHcloud compromete-se a notificar o Cliente da 

referida supressão por e-mail e de forma antecipada.  

      

ARTIGO 7.º – PREÇOS, MÉTODOS DE PAGAMENTO E FATURAÇÃO    

    

Os preços aplicáveis estão disponíveis no site da OVHcloud. Salvo indicação em contrário, estes preços são 

apresentados sem IVA.     

    

7.1 Recursos e elementos associados    

    

O preço dos Recursos depende da forma de faturação escolhida pelo Cliente, bem como do tempo de 

disponibilização dos Recursos e elementos associados.     

    

Podem estar disponíveis duas tarifas:  

- Uma tarifa fixa mensal;  

- Uma tarifa à hora (ou «Pay as you go»).  

    

A tarifa fixa mensal permite utilizar um Recurso (e, se for caso disso, os elementos associados) durante todo o mês 

civil em que o Recurso for criado. Se a criação do Recurso ocorrer a meio do mês, a tarifa fixa mensal acima referida 

https://www.ovh.pt/
https://www.ovh.pt/
https://www.ovh.pt/
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é faturada proporcionalmente ao número de horas que restam desde a criação do Recurso até ao fim do mês em 

curso (sendo a hora de criação do Recurso contabilizada como uma hora completa).     

    

A tarifa fixa mensal (integral ou proporcional nas condições previstas acima) é devida na íntegra pelo Cliente, 

incluindo se o Recurso em causa for eliminado antes do fim do mês civil considerado. Qualquer elemento (Recurso 

e elementos associados) faturado à tarifa fixa mensal, e não eliminado, continua a ser faturado de um mês para o 

outro à tarifa fixa mensal aplicável nas condições acima referidas.     

    

Relativamente à tarifa à hora, o Cliente é faturado em função das unidades de atividade efetivamente consumidas 

(por exemplo, tempo de disponibilização, tempo de retenção, volume de Dados, número de séries, etc.). Cada 

unidade de atividade iniciada é faturada na íntegra, incluindo se não for totalmente utilizada ou se for criada e/ou 

eliminada a meio de uma fração horária (arredondada para a unidade superior).     

    

As unidades de atividade variam de categoria de Serviço para outra. As unidades de atividade aplicáveis a cada 

Serviço, bem como os preços correspondentes, estão especificados no Website da OVHcloud.     

    

Qualquer Recurso criado (incluindo os elementos que lhe estão associados) será faturado ao Cliente nas condições 

do presente artigo, mesmo que não seja utilizado. Os Recursos (incluindo os elementos associados) são considerados 

criados quando o Cliente os valida na Interface de Gestão ou através da API. A partir da sua criação, o Recurso 

aparece na Interface de Gestão do Cliente. A disponibilização cessa no momento da supressão do Recurso. Salienta-

se que um Recurso desativado, mas não eliminado, continua a ser faturado. O estado do Recurso é visível na 

Interface de Gestão do Cliente.    

    

7.2 Block Storage 

    

O custo de utilização do Serviço é função da quantidade de Espaços de Armazenamento utilizados, do tempo de 

utilização dos Espaços de Armazenamento e do tipo de volume escolhido.     

    

No que diz respeito à disponibilização:     

    

A OVHcloud apresenta um preço à hora por Gigabyte.     

    

O Gigabyte do Espaço de Armazenamento é sempre faturado integralmente, mesmo se não for utilizado na 

totalidade (arredondado para o Gigabyte superior).     

    

Qualquer hora durante a qual um Gigabyte do Espaço de Armazenamento é utilizado é faturada e devida na íntegra 

pelo Cliente, incluindo se a utilização do Gigabyte de Espaço de Armazenamento estiver no início e/ou caso o 

Gigabyte de Espaço de Armazenamento seja suprimido durante o período horário.     

    

No que diz respeito ao tráfego de entrada e de saída:    

    

A disponibilização do Espaço de Armazenamento dito «local» (diretamente ligado à Instância), assim como o tráfego 

que entra ou sai do referido Espaço de Armazenamento «local», estão incluídos no custo da Instância.     
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7.3 Generalidades    

    

Quando existem várias tarifas, a tarifa aplicável é determinada pelo Cliente através da sua Interface de Gestão, no 

momento da criação do Recurso em causa.     

    

Em caso de aplicação de uma tarifa fixa mensal, o Serviço é faturado a prazo a vencer alguns instantes após a criação 

pelo Cliente do Recurso em causa (bem como os seus elementos associados).     

    

Quando é aplicada uma tarifa à hora ou uma tarifa por utilização, os Serviços são faturados mensalmente à data de 

vencimento, no início do mês civil seguinte ao mês de utilização, com base no consumo verificado pela OVHcloud.  

 

A OVHcloud reserva-se o direito de faturar estes Serviços ao Cliente antes do fim do mês civil em curso, sempre que 

os Serviços consumidos pelo Cliente durante o mês considerado atingem um montante total significativo.      

    

O tempo de disponibilização será constatado pela OVHcloud baseando-se nos dados disponíveis do seu sistema de 

informação, que farão fé e são plenamente oponíveis ao Cliente.     

Os pagamentos são efetuados no prazo de três (3) dias a contar da data de faturação, através de débito direto na 

conta bancária, na conta Paypal® ou na conta OVHcloud do Cliente.     

    

ARTIGO 8.º – SERVIÇO EM FASE DE TESTE  

  

A OVHcloud reserva-se o direito de oferecer serviços ou novas funcionalidades em versão «Teste» (doravante, 

«Serviço(s) Teste»).   

 

O Teste é definido como qualquer fase do processo de desenvolvimento de um Serviço durante a qual o Cliente está 

autorizado a utilizar o referido serviço antes da sua comercialização efetiva, a fim de participar na sua melhoria e 

constatar qualquer possível disfunção. A identificação de um Serviço Teste será realizada pela OVHcloud por todos 

os meios.  A título de exemplo, qualquer versão de serviço designada no site da OVHcloud como versão Alpha, Beta 

ou Gamma pela OVHcloud será considerada um Serviço Teste na aceção do presente artigo.  

  

O Cliente pode ser convidado a dar feedbacks regulares sobre a utilização do Serviço Teste através dos diferentes 

canais previamente estabelecidos e colocados à sua disposição pela OVHcloud. O Cliente assegura ter tomado 

conhecimento e sido avisado de que o Serviço Teste fornecido está em fase de teste segundo o sentido comum 

reservado a este termo. Por conseguinte, compromete-se a suportar todos os riscos (por exemplo, instabilidade, 

falhas, indisponibilidades, perda ou alteração dos dados, etc.) associados a esta fase. Os compromissos de níveis de 

serviço (SLA) indicados nas presentes condições particulares não são aplicáveis aos Serviços Teste.   

   

A este título, a OVHcloud recorda ao Cliente que é fortemente desaconselhado armazenar no Serviço Teste, durante 

o período de teste, ficheiros que apresentem um caráter vital ou essencial à sua atividade. O Cliente compromete-

se a não armazenar dados pessoais no Serviço Teste.   

A comercialização e a continuidade de um Serviço após a fase de teste não são garantidas pela OVHcloud. A 

OVHcloud reserva-se o direito de suspender ou mesmo de pôr termo ao Serviço Teste a qualquer momento e sem 

indemnização. A OVHcloud reserva-se, portanto, a possibilidade de restringir, limitar ou suspender o Serviço Teste 

sem pré-aviso nem indemnização, se se afigurar que o Cliente utiliza os serviços que lhe são fornecidos para uma 
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atividade, seja ela qual for, que não esteja em conformidade com os termos contratuais da OVHcloud ou que não 

corresponda às finalidades do teste efetuado no âmbito do Serviço Teste.   

   

Em caso de não renovação da fase de teste, a OVHcloud esforçar-se-á por informar previamente o Cliente e 

procederá ao apagamento de todos os dados armazenados pelo Cliente no Serviço Teste. Ao termo do Serviço Teste, 

por qualquer razão, a OVHcloud procederá ao apagamento de todos os dados armazenados pelo Cliente no referido 

serviço.  

  

ARTIGO 9.º: DEFINIÇÕES 

 

Os termos que começam por maiúsculas nas presentes Condições Particulares de Serviço são  

definidos abaixo, bem como no Contrato a que estas Condições Particulares se referem, e  

no Glossário disponível no site da OVHcloud. 

 

«Endereço(s) IP»: Identificador de um host associado a uma rede IP pública ligada à Internet e que permite  

chegar ao host. 

 

«Centro de Dados» ou «Datacenter OVHcloud»: Local físico onde estão localizadas as Infraestruturas colocadas à 

disposição do Cliente pela OVHcloud no âmbito dos Serviços. 

 

«Crédito» ou «Crédito de Serviço»: Penalidade fixa concedida pela OVHcloud ao Cliente, de acordo com as 

modalidades definidas no presente documento. 

 

«Instância»: Servidor na nuvem criado na Infraestrutura Public Cloud da OVH e que permite o desenvolvimento e/ou 

a utilização de soluções de aplicação. A Instância, criada a partir de tecnologias Cloud, é composta por um Espaço 

de Armazenamento e por uma parte dos recursos do processador e da memória RAM de um Servidor Host. 

 

«Espaço de armazenamento»: Espaço de disco ligado a uma Instância e que pode, em função das características da 

Instância, ser um Espaço de Armazenamento dito «local» ou um Espaço de Armazenamento dito «remoto». O Espaço 

de Armazenamento dito «local» está diretamente ligado à Instância. Os dados são eliminados e o disco é reinstalado 

tal como originalmente a cada supressão ou reinstalação da Instância. No Espaço de Armazenamento dito «remoto», 

os dados são armazenados independentemente do estado da Instância. O Espaço de Armazenamento dito «remoto» 

é eliminado durante a supressão ou reinstalação da Instância. 

 

«Servidor Host»: Servidor físico que dispõe de carga de memória e de carga de processador. Configurado e 

administrado pela OVHcloud, é concebido com o objetivo de acolher uma ou várias máquinas virtuais ou Instâncias 

administradas pelo Cliente. 
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Lista dos anexos: 

 

Anexo 1: Condições específicas – Serviço OVHcloud «Managed Kubernetes»;   

 

Anexo 2: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «Managed Private Registry»; 

 

Anexo 3: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «Network»;  

 

Anexo 4: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «Data Processing»;  

 

Anexo 5: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «AI Tools»;  

  

Anexo 6: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «Database as a service»;  

 

Anexo 7: Condições Específicas – Serviço OVHcloud «Object Storage».  
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ANEXO 1: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – SERVIÇO OVHCLOUD «MANAGED KUBERNETES»    

    

    

ARTIGO 1.º – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO    

    

No âmbito do Serviço, a OVHcloud disponibiliza ao Cliente uma solução baseada no sistema open source Kubernetes, 

alojado pela Cloud Native Computing Foundation®, que permite orquestrar através de API as aplicações em 

container do Cliente e os recursos subjacentes (nomeadamente, as instâncias de computação e os discos adicionais) 

na Public Cloud da OVHcloud.    

    

Neste sentido, o Cliente beneficia de um cluster Kubernetes (doravante designado «Cluster») associado a um projeto 

Public Cloud. Depois de associar o seu Cluster a um projeto, o Cliente pode configurar esse Cluster 

adicionando/removendo Recursos [como nós de trabalho (instâncias), volumes persistentes (discos adicionais) ou 

distribuidores de carga] através da API desenvolvida e fornecida pela OVHcloud, e orquestrar os seus recursos 

através da API standard Kubernetes.     

    

Os Recursos orquestrados no âmbito do Serviço OVHcloud Managed Kubernetes (instâncias Public Cloud, por 

exemplo) ficam sujeitos às Condições de Utilização, nomeadamente as Condições Particulares, que lhe são 

aplicáveis.     

    

    

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     

    

2.1. Gestão e atualização do Cluster    

    

A infraestrutura principal responsável pela gestão do Cluster (doravante designada «Infraestrutura Principal») é 

dedicada ao Cliente e é alojada, gerida e mantida em funcionamento pela OVHcloud. Nesse sentido, a configuração 

do Cluster efetuada pelo Cliente é armazenada pela OVHcloud na sua própria infraestrutura, localizada na mesma 

zona de disponibilidade que o Cluster, no âmbito do Serviço. No entanto, isto não pode constituir um 

armazenamento permanente da configuração do Cliente. É da exclusiva responsabilidade do Cliente efetuar 

qualquer operação necessária para a conservação da sua configuração, tendo em conta o nível de criticidade do 

Serviço para a atividade do Cliente e a sua análise dos riscos, nomeadamente em caso de interrupção do Serviço ou 

de operações de manutenção, de migração para versões mais recentes ou de atualização.     

    

No âmbito do Serviço, a OVHcloud é responsável pela instalação e atualização dos elementos que compõem a 

Infraestrutura Principal, assim como pelos elementos de software, tais como os sistemas operativos presentes nos 

nós de trabalho «workers» do Cluster. O Cliente, por sua vez, é responsável pela gestão dos Recursos orquestrados 

no Cluster, com exceção da Infraestrutura Principal.     

A OVHcloud recomenda vivamente ao Cliente que não interaja diretamente, através da interface de gestão ou da 

API OpenStack, com os Recursos geridos no âmbito do Serviço Managed Kubernetes.     

    

A OVHcloud reserva-se o direito de fazer evoluir os sistemas operativos e as suas aplicações pré-instaladas, 

nomeadamente realizando atualizações e/ou migrações para versões mais recentes que considere necessárias. Caso 

seja necessário atualizar um sistema operativo ou uma aplicação em uso, essa atualização será realizada de acordo 

com a política de atualização escolhida pelo Cliente na configuração do Serviço. A OVHcloud não poderá ser 
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responsabilizada a este título caso o Cliente tenha recusado as atualizações ou bloqueado o acesso da OVHcloud aos 

nós.     

    

Para que o Serviço Managed Kubernetes possa orquestrar os Recursos que compõem o Cluster do Cliente segundo 

as ordens definidas por este último através da API, o Cliente aceita expressamente que o referido Serviço possa 

adicionar, eliminar e/ou alterar Recursos de forma automática, e reconhece que possa ser responsabilizado pelo 

pagamento de qualquer montante relativo à utilização desses Recursos.     

 

Um Cluster é considerado ativo quando orquestra pelo menos um nó de trabalho «worker» ativo e/ou quando é 

configurado com um volume persistente. A OVHcloud tem o direito de eliminar os Clusters que não estejam ativos 

durante três meses consecutivos ou mais. O Cliente será informado de qualquer supressão por correio eletrónico ou 

através da sua Interface de Gestão trinta (30) dias antes da referida supressão. A eliminação será automática, exceto 

se o Cliente adicionar ao Cluster um nó de trabalho «worker» ativo ou um volume persistente durante o período de 

pré-aviso de trinta (30) dias. A eliminação será efetuada sem qualquer outra formalidade ou compensação. 

 

2.2. Localização    

    

A localização do Cluster é escolhida pelo Cliente no momento da sua criação entre os Centros de dados 

disponíveis.        

    

ARTIGO 3.º – OBJETIVOS DOS NÍVEIS DE SERVIÇO    

    

De forma a fornecer um Serviço de qualidade, a OVHcloud procura manter a Infraestrutura Principal altamente 

disponível, a fim de atingir uma taxa de disponibilidade mensal do servidor API Kubernetes igual ou superior a 99,5%.     

    

No entanto, uma vez que o Serviço Managed Kubernetes é disponibilizado gratuitamente ao Cliente pela OVHcloud, 

esta taxa de disponibilidade mensal não é garantida e não poderá ser acordada nenhuma indemnização ao Cliente 

em caso de não cumprimento da respetiva taxa.    

    

Os recursos orquestrados pelo Serviço Managed Kubernetes (e nomeadamente as Instâncias que compõem os nós 

de trabalho que alojam os containers do Cliente) estão, por sua vez, sujeitos aos compromissos de níveis de serviço 

estabelecidos nas Condições Particulares do Serviço aplicáveis.     
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ANEXO 2: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – SERVIÇO MANAGED PRIVATE REGISTRY    

    

    

ARTIGO 1.º – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO      

     

O Serviço Managed Private Registry permite ao Cliente gerir bancos de dados de imagens de software em containers 

(as «Imagens») e armazenar essas imagens de software de forma organizada e segura.      

    

O Cliente dispõe por predefinição de um Espaço de armazenamento fornecido no âmbito do Serviço. Também se 

encontra à disposição do Cliente  

uma Interface de Gestão, assim como Aplicações API, ferramentas e softwares (os «Componentes») que permitem 

o tratamento de Dados do Cliente (Docker Registry API, Harbor Core, Notary, etc.).    

    

Vários modelos são oferecidos no âmbito dos Serviços (S, M ou L), cujas características variam e são descritas no site 

da OVHcloud.     

    

Os Dados armazenados pelo Cliente no contexto do Serviço são replicados por predefinição em Espaços de 

Armazenamento localizados na mesma região que a selecionada pelo Cliente no momento da criação do Managed 

Private Registry no seu «Projeto Public Cloud» OVHcloud.      

    

    

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     

     

2.1. Generalidades    

    

O Serviço Managed Private Registry destina-se a clientes na qualidade de profissionais. Neste sentido, o Serviço 

deve ser utilizado pelo Cliente apenas no seio da sua organização e para responder às necessidades desta última. A 

utilização do Serviço no âmbito de registos públicos, de livre acesso a partir da Internet, é proibida. Neste caso, a 

OVHcloud reserva-se o direito de suspender ou rescindir o Serviço. Em caso de uso excessivo do tráfego de saída 

pelo Cliente, a OVHcloud reserva-se o direito de suspender o Serviço.     

    

No âmbito do Serviço, a OVHcloud assegura a manutenção em condições operacionais das Infraestruturas físicas e 

da rede nas quais se baseia o Serviço, assim como a atualização dos Componentes disponibilizados ao Cliente. O 

Cliente será responsável pela gestão do seu Serviço e, em particular, dos direitos associados à utilização deste último, 

assim como da adoção de qualquer medida necessária para garantir a conservação dos seus dados e outros 

Conteúdos.     

    

A Interface de Gestão permite ao Cliente utilizar o Serviço e, nomeadamente gerir os seus Dados, utilizar as 

ferramentas e softwares disponíveis, seguir o seu consumo e localizar históricos de consumo.      

    

Para cada categoria de modelos, é definido um número limite de ligações de saída paralelas em função do modelo, 

tal como definido no site da OVHcloud.     
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2.2. Componentes    

     

No âmbito do Serviço, a OVHcloud coloca à disposição do Cliente diferentes Componentes que podem ser Open  

Source ou proprietários. Todos os Componentes disponibilizados pela OVHcloud ao Cliente no âmbito dos Serviços 

continuam a ser propriedade exclusiva da OVHcloud ou dos terceiros que lhe tenham concedido o direito de os 

utilizar. A OVHcloud concede ao Cliente o direito de utilizar estes Componentes postos à sua disposição apenas para 

as necessidades da sua atividade. Determinados componentes poderão ficar acessíveis apenas para certos modelos 

do Managed Private Registry, tal como descrito no site da OVHcloud.    

    

O Cliente dispõe de um Componente que lhe permite detetar falhas de segurança (através da utilização da lista de 

falhas de segurança). A OVHcloud não dá qualquer garantia relativamente à utilização deste Componente e, por isso, 

não poderá ser considerada responsável se esse Componente não detetar uma falha de segurança. A OVHcloud 

limita-se a avisar o Cliente em caso de deteção de falhas de segurança. O Cliente será responsável por adotar as 

medidas corretivas necessárias. O Componente está pré-configurado com uma seleção de listas sujeitas a licença, 

tal como indicado na documentação da OVHcloud.    

    

Os Componentes disponibilizados pela OVHcloud no âmbito dos Serviços devem ser utilizados em conformidade 

com as Condições de Serviço aplicáveis, incluindo, se for caso disso, as Condições de Produtos de Terceiros.     

     

2.3. Gestão e Conservação dos Dados    

    

O Cliente é o único responsável pela gestão e pela supervisão dos seus dados. A OVHcloud não poderá ser 

considerada responsável, de forma alguma, pela perda ou alteração dos Dados do    

Cliente.     

    

A OVHcloud reserva-se o direito de recolher os metadados relativos à utilização do Serviço, como os dados 

associados ao uso da CPU, à memória, aos erros nos logs, etc.    

    

2.4. Operações de manutenção, atualização e upgrade de versão    

    

A OVHcloud encarrega-se das operações de manutenção das infraestruturas físicas nas quais se baseia o Serviço, da 

atualização e upgrade de versão dos sistemas operativos e programas disponibilizados ao Cliente no âmbito do 

Serviço, assim como da configuração do dito Serviço.     

     

ARTIGO 3.º – DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS     

     

O Serviço é faturado segundo o método de pagamento a pedido («Pay as you go»), nas condições acima referidas.     

    

Qualquer hora (entendida como hora de relógio) começada é faturada e deverá ser paga na sua totalidade.    

    

O tráfego de saída consumido pelo Cliente não é faturado no âmbito do Serviço.    
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ARTIGO 4.º – NÍVEIS DE SERVIÇO    

    

4.1 Compromissos de níveis de Serviço    

    

A OVHcloud compromete-se a garantir os seguintes níveis de serviço:    

    

Elementos    Compromissos de nível de serviço 

(SLA) 

 Compensações    

Acessibilidade aos 

componentes essenciais 

(API Docker Registry, 

Harbor Core & Notary)    

Taxa mensal de Disponibilidade:     

    

Plano S: 99,90%    

Plano M: 99,95%    

Plano L: 99,95%    

 Compensação de 5% do custo mensal do 

Serviço por cada fração de uma (1) hora de 

indisponibilidade que supere o SLA, até um 

limite de 100% do referido custo mensal.      

Acessibilidade a outros 

componentes Harbor (Job 

Service, Clair, Harbor UI & 

API Harbor)   

Taxa mensal de Disponibilidade:     

    

Plano M: 99,90%   

Plano L: 99,90%    

Crédito de 5% do custo mensal do Serviço por 

fração iniciada de uma (1) hora de 

indisponibilidade para além do SLA, até ao 

limite de 100% do referido custo mensal.   

Resiliência dos dados     Taxa de resiliência mensal dos 

dados:     

    

Plano S: 100%    

Plano M: 100%    

Plano L: 100%    

Crédito igual a 100% do montante mensal 

pago pelo Cliente a título do mês para a 

porção do registo Docker afetada pela avaria.     

    

 

Por «Taxa de Disponibilidade Mensal», deve entender-se: o número total de minutos do mês considerado depois de 

deduzido o número de minutos de Indisponibilidade do mês em causa, sendo o resultado dividido pelo número total 

de minutos do mês considerado.     

    

Por «Indisponibilidade», entende-se uma resposta a uma chamada («call») http 200 em menos de trinta (30) 

segundos [excluindo as transferências («push/pull») de imagens cujo tempo depende do tamanho da imagem em 

questão), medida pela sondas da OVHcloud.    

    

Por «Resiliência», entende-se a capacidade da OVHcloud em voltar a disponibilizar ao Cliente os Dados que foram 

armazenados no registo Docker do Cliente antes de um incidente de indisponibilidade devidamente declarado (ver 

condições a seguir). O compromisso de Resiliência da OVHcloud não constitui em nenhum caso uma garantia para o 

Cliente contra a perda dos seus Conteúdos e dos seus Dados. O Cliente é responsável por realizar o backup dos seus 

Dados e gerir a continuidade da sua atividade.     
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As modalidades de obtenção dos Créditos são definidas no artigo 5.º [COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

(SLA)] das presentes Condições Particulares. 

    

4.2 Objetivos dos níveis de Serviço    

    

A OVHcloud esforça-se ao máximo para gerir os Incidentes nos seguintes prazos:     

    

Elementos    Objetivos    

Tempo de resposta médio das API    4 segundos    

Código de estado médio dos registos uma hora 

depois da implementação de um determinado 

Serviço    

 1% de erro servidor    

  

Código de estado médio de Harbor uma hora depois 

da implementação de um determinado Serviço    

 1% de erro servidor    

  

(*) O cumprimento dos objetivos de níveis de Serviço definidos acima não é garantido.      

    

AN    
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ANEXO 3: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – NETWORK 

   

   

ARTIGO 1.º – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   

   

A OVHcloud disponibiliza ao Cliente as seguintes funcionalidades de rede (doravante designadas «Funcionalidades 

de Rede»):  

 

- Load Balancer managed by Kubernetes – Edição do Serviço  
O Serviço permite ao cliente gerir uma carga de trabalho distribuindo packs de tráfego por vários recursos. Esta 
abordagem permite melhorar o desempenho, otimizar os tempos de resposta e aumentar a resiliência às avarias 
e aos tempos de paragem.  O Load Balancer pode ser configurado com containers fornecidos pela plataforma 
Kubernetes. 

 

- Load Balancer 
O Serviço permite ao cliente gerir a sua carga de trabalho distribuindo packs de tráfego por vários recursos. 
Esta abordagem permite melhorar o desempenho, otimizar os tempos de resposta e aumentar a resiliência 
às avarias e aos tempos de paragem.  O Load Balancer trata da encriptação SSL/TLS para uma comunicação 
segura e pode ser configurado com instâncias Public Cloud. 

 
- Gateway 

O Serviço permite ao Cliente aceder a recursos Internet a partir de instâncias Public Cloud que não dispõem 
de interfaces de rede pública. O Gateway permite ao Cliente expor instâncias Public Cloud ou Load 
Balancers Public Cloud à Internet, utilizando IP flutuantes (ver abaixo). O Gateway está interligado com as 
instâncias na rede privada fornecida pela OVHcloud.  
 
Por IP flutuantes, compreende-se um endereço IP otimizado para os casos de uso do Public Cloud. Os IP 

flutuantes dispõem de uma configuração automatizada e de um suporte de rede privada por região. Os IP 

flutuantes estão sujeitos ao modelo de faturação pay-as-you-go, tal como definido no artigo 3.º, «Duração 

do serviço e condições financeiras», do presente anexo. Durante o período em que o endereço IP é atribuído 

ao Cliente, a OVHcloud continua a ser o detentor legítimo do IP flutuante em questão. Não se pode efetuar 

qualquer transferência de propriedade do IP flutuante ao abrigo do presente contrato. 

 
 Funcionalidades adicionais e características mais detalhadas das Funcionalidades de Rede podem ser desenvolvidas 

e consultadas online através do site da OVHcloud. Todos os recursos utilizados no âmbito do Serviço (instâncias 

Public Cloud, etc.) estão sujeitos às Condições de serviço e às Condições específicas aplicáveis.    

 

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO    

   

2.1. Condições prévias   

   

Para poder ser utilizado, o Serviço deve estar associado ao «Projeto Public Cloud» OVHcloud de um Cliente.    

   

2.2 Configuração e manutenção   

   



      

      

    

Página 22 de 48     

O Cliente é o único responsável pela administração, configuração e utilização das Funções de Rede. A OVHcloud não 

pode ser responsabilizada em caso de mau funcionamento do Serviço devido a uma má configuração das 

Funcionalidades de Rede pelo Cliente.    

   

A OVHcloud é responsável pela administração da infraestrutura subjacente às Funcionalidades da Rede do Cliente 

e pela sua manutenção em bom estado de funcionamento. A OVHcloud reserva-se o direito de atualizar o Serviço a 

fim de manter um nível de segurança ideal ou de preservar o bom estado de funcionamento do Serviço. Desta 

forma, a OVHcloud pode ter de efetuar operações de manutenção ou de atualização. A OVHcloud deve informar o 

Cliente de qualquer manutenção planeada através da interface prevista para esse efeito.    

   

A OVHcloud não tem qualquer obrigação de efetuar backups da configuração das Funcionalidades de Rede do 

Cliente. É da exclusiva responsabilidade do Cliente efetuar qualquer ação necessária para salvaguardar a sua 

configuração, tendo em conta o grau de criticidade do Serviço para a atividade do Cliente e a sua avaliação dos 

riscos, nomeadamente em caso de interrupção do Serviço, de operação de manutenção, de migração para versões 

mais recentes ou de atualização.    

   

A OVHcloud recorda ao Cliente que qualquer funcionalidade do Serviço que lhe permita voltar a uma configuração 

anterior não constitui de forma alguma um método de backup permanente da sua configuração.   

   

   

ARTIGO 3.º – DURAÇÃO DO SERVIÇO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS   

   

O Serviço é faturado numa base pay-as-you-go, nas condições gerais acima enunciadas. Qualquer hora iniciada é 

faturada e exigível na sua totalidade. O tráfego de saída consumido pelo Cliente não é faturado no âmbito do 

Serviço.    

  

ARTIGO 4.º – SERVIÇO LEVEL AGREEMENTS (SLA)   

   

A OVHcloud fornece SLA relativos à disponibilidade de uma Função de Rede particular, como descrito abaixo. 

 

Elemento Service Level Agreements (SLA) 

[Taxa de disponibilidade mensal] 

Créditos 

Load Balancer managed by 
Kubernetes – Edição do 
Serviço  

 

99,99% Crédito de 5% do custo mensal do 

Repartidor indisponível, pelo 

período de cada hora de 

indisponibilidade iniciada além do 

SLA, no limite de 30% do referido 

custo mensal.     

 Load Balancer 99,99% Crédito de 5% do custo mensal do 

Repartidor indisponível, pelo 

período de cada hora de 

indisponibilidade iniciada além do 
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SLA, no limite de 30% do referido 

custo mensal.     

Gateway 99,99% Crédito de 5% do custo mensal do 
Repartidor indisponível, pelo 

período de cada hora de 
indisponibilidade iniciada além do 
SLA, no limite de 30% do referido 

custo mensal.     

 

  O termo «Disponibilidade» corresponde ao estado funcional do Serviço, que lhe permite assegurar a sua função 
principal, aceder e configurar o Serviço através da rede Internet. Convém salientar que qualquer problema ou 
disfunção resultante de uma má configuração do Serviço pelo Cliente não pode em caso algum ser considerado uma 
indisponibilidade.    

   

Os Service Level Agreements acima referidos estão sujeitos às exclusões a seguir enunciadas.   

   

Se a OVHcloud constatar que as Funções de Rede estão disponíveis e em bom estado de funcionamento, fica 

exonerada das suas obrigações relativas ao SLA em causa.    

Se a OVHcloud constatar que a Função de Rede está indisponível, concluirá o processo de diagnóstico e esforçar-se-

á por restabelecer a sua disponibilidade.    

   

No cálculo da indemnização devida, o tempo de indisponibilidade é calculado a partir do momento em que o ticket 

de incidente é aberto e até ao momento em que a OVHcloud confirmar que o problema foi resolvido.    

 

As modalidades de obtenção dos Créditos são definidas no artigo 5.º [COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

(SLA)] das presentes Condições Particulares. 
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ANEXO 4: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – SERVICE DATA PROCESSING    

    

    

ARTIGO 1.º – OBJETO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO    

    

As presentes Condições Particulares têm por objetivo definir as condições técnicas e financeiras nas quais a 

OVHcloud se compromete a fornecer o serviço Data Processing descrito abaixo (o «Serviço»).      

    

O Serviço permite ao Cliente lançar a execução de tarefas (doravante o(s) «Projeto(s)») através de uma API ou da 

Interface de Gestão, por meio da disponibilização ao Cliente de uma solução baseada em diferentes programas 

terceiros (como, por exemplo, o Apache Spark).       

    

A este título, para cada uma das tarefas lançadas, o Cliente beneficia de um cluster (doravante,    

«Cluster») associado a um projeto Public Cloud. Cada Cluster dispõe dos seus próprios recursos alocados (por 

exemplo, núcleos e memória). Cada Projeto é pilotado por um nó principal (driver) que distribui as tarefas pelos nós 

de cálculo (executor). O Cliente escolhe o número desejado de nós de cálculo e a respetiva configuração; as tarifas 

encontram-se indicadas na sua Interface de Gestão.    

    

Os Recursos orquestrados no âmbito do Serviço (como Instâncias de Public Cloud, Object Storage, etc.) ficam sujeitos 

às Condições de Serviço, nomeadamente às Condições Particulares, que lhe são aplicáveis.     

    

    

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     

    

2.1. Gestão e atualização do Cluster    

    

O Cluster é dedicado ao Cliente e alojado, gerido e mantido em condições operacionais pela OVHcloud enquanto 

durar o Projeto. É da exclusiva responsabilidade do Cliente efetuar qualquer operação necessária à conservação da 

sua configuração, tendo em conta o nível de criticidade do Serviço para a atividade do Cliente e a sua análise dos 

riscos, nomeadamente em caso de interrupção do Serviço ou de operações de manutenção, de migração para 

versões mais recentes ou de atualização.     

    

No quadro do Serviço, a OVHcloud encarrega-se da disponibilização de Clusters e da respetiva manutenção em 

condições operacionais. O Cliente, por seu turno, fica encarregado do dimensionamento das infraestruturas, do 

código necessário à execução dos Projetos, dos dados utilizados e da respetiva proteção.     

    

A OVHcloud reserva-se o direito de fazer evoluir os sistemas operativos e as suas aplicações pré-instaladas, 

nomeadamente realizando atualizações e/ou migrações para versões mais recentes que considere necessárias. Caso 

seja necessário atualizar um sistema operativo ou uma aplicação em uso, essa atualização será realizada de acordo 

com a política de atualização escolhida pelo Cliente na configuração do Serviço. A OVHcloud não poderá ser 

responsabilizada a este título caso o Cliente tenha recusado as atualizações.    
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Para que o Serviço possa orquestrar os recursos que compõem o Cluster do Cliente segundo as ordens definidas por 

este último através da API ou da Interface de Gestão, o Cliente aceita expressamente que o referido Serviço possa 

adicionar, eliminar e/ou alterar recursos de forma manual ou automática, e reconhece que possa ser 

responsabilizado pelo pagamento de qualquer montante relativo à utilização desses Recursos.     

    

2.2. Localização    

    

A localização do Cluster é escolhida pelo Cliente no momento da sua criação entre os Centros de Dados disponíveis.     

    

2.3. Gestão e conservação de dados    

    

O Cliente é o único responsável pela gestão e pela supervisão dos seus dados. Em nenhum caso a responsabilidade 

poderá ser imputada à OVHcloud na eventualidade de perda ou alteração dos dados do Cliente e na eventualidade 

de falha do Serviço na sequência de uma má utilização do mesmo por parte do Cliente (por exemplo, fornecimento 

de um código errado pelo Cliente). A OVHcloud declina igualmente qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo 

das informações, textos, imagens, dados, acessíveis, partilhados ou descarregados pelo Cliente no âmbito do  

Serviço.      

    

A OVHcloud reserva-se o direito de recolher os metadados relativos à utilização do Serviço, como os dados 

associados ao uso da CPU, à memória, aos erros nos logs, etc.    

    

2.4.  Operações de manutenção, atualização e upgrade de versão    

    

A OVHcloud encarrega-se das operações de manutenção das infraestruturas físicas nas quais se baseia o Serviço, da 

atualização e upgrade de versão dos sistemas operativos e programas disponibilizados ao Cliente no âmbito do 

Serviço, assim como da configuração do dito Serviço.     

     

  

2.5.  Fim do Serviço    

    

O Cliente fica responsável por vigiar o(s) Projeto(s) e por realizar o respetivo fim de Serviço quando necessário.  

Quando do fim do Projeto, independentemente da causa (por código, fim de prazo, rescisão, supressão, não 

renovação, etc.), assim como no fim do prazo de conservação aplicável aos Dados do Cliente, a OVHcloud suprimirá 

os recursos utilizados pelo Cluster. Mas cabe ao Cliente suprimir os recursos utilizados colateralmente, como os 

Object Storage Containers, destinados a armazenar os logs.    

       

ARTIGO 3.º – DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS     

     

O Serviço é faturado segundo o método de pagamento a pedido («Pay as you go»), nas condições acima referidas.     

    

Qualquer minuto (entendido como minuto de relógio) começado é faturado e deverá ser pago na sua totalidade. Os 

minutos são contabilizados a partir do momento em que um Projeto é lançado, e isto até ao seu fim de vida. Se um 

Projeto for lançado mas falhar por qualquer motivo (por exemplo, devido a dados não acessíveis ou a código 

incompatível), o Serviço será faturado.    
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ARTIGO 4.º – COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO    

    

4.1. Descrição      

    

Em caso de Indisponibilidade de um Projeto no quadro do Serviço, o Cliente poderá obter um Crédito igual a 100 % 

do montante pago pela porção do Serviço afetado no curso do mês em causa, no limite de cinco (5) horas por Projeto.     

    

Por «Indisponibilidade de um Projeto», deve entender-se a eventualidade em que um Projeto não pôde chegar ao 

termo no seguimento da perda de ligação aos recursos alocados ao Cluster do Cliente no quadro do Serviço. A perda 

de ligação é constatada pela OVHcloud graças, nomeadamente, à aplicação de pedidos de monitorização de tipo 

ARP PING (Adress Resolution Protocol).    

    

Já os outros serviços utilizados pelo Serviço (como o Object Storage) encontram-se sujeitos aos compromissos de 

níveis de serviço definidos no seio das Condições Particulares de Serviço que lhes são aplicáveis.     

    

4.2. Obtenção do Crédito    

    

De modo a receber o Crédito descrito acima, o Cliente deve informar o Apoio ao Cliente OVHcloud no prazo de trinta 

(30) dias a contar da ocorrência de Indisponibilidade do Projeto verificada pelo Cliente. O Cliente deve comunicar à 

OVHcloud todas as informações úteis ao diagnóstico. Se constatar que a Indisponibilidade do Projeto não pode ser 

estabelecida, a OVHcloud declina qualquer obrigação relativa ao presente artigo.     

    

O Crédito deve ser consumido pelo Cliente no quadro de um Serviço Public Cloud no mês que se seguir ao momento 

em que for creditado na Conta OVHcloud do Cliente. Caso contrário, o Crédito será perdido e deixará de poder ser 

utilizado. Em nenhum caso o Crédito será reembolsado ao Cliente em numerário. O Cliente é informado de que, 

para beneficiar do crédito, deve ter procedido ao pagamento da totalidade das faturas devidas ao abrigo do Serviço.     

    

Fica expressamente acordado que o Crédito mencionado acima constitui, para o Cliente, uma indemnização pré-

estabelecida quanto ao conjunto dos prejuízos resultantes do desrespeito, por parte da OVHcloud, dos 

compromissos de serviço em causa. A este título, o Cliente renuncia a qualquer outra solicitação, reclamação e/ou 

ação.    

    

Se uma ocorrência acarretar o desrespeito de vários dos compromissos de níveis de serviço, os Créditos não podem 

ser acumulados. Aplica-se o Crédito mais favorável ao Cliente.    

    

4.3. Exclusões     

    

O Cliente não poderá, em nenhuma hipótese, valer-se do presente artigo e pretender obter os Créditos acima 

referidos no caso em que a Indisponibilidade de um Projeto seja total ou parcialmente consequência de: (i) 

acontecimentos ou fatores que escapem ao controlo da OVHcloud, tais como, de forma não limitativa, situações de 

força maior, atos de terceiros, problemas de ligação à Internet, avaria da rede Internet, disfunção ou má utilização 

de materiais ou programas a cargo do Cliente (nomeadamente as aplicações executadas nos seus Recursos), (ii) uma 

falta do Cliente quanto às obrigações que lhe são imputadas no âmbito das Condições Gerais e/ou das presentes 

Condições Particulares  (nomeadamente, falta de colaboração na resolução de um incidente), (iii) uma má utilização 
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ou uma utilização inapropriada do Serviço pelo Cliente (nomeadamente, uma má utilização das Instâncias ou da 

Interface de Gestão, etc.), (iv) uma manutenção agendada, (v) uma interrupção ocorrida nas condições previstas nas 

Condições Gerais de Serviços, ou (vi) atos de hacking ou pirataria informática.     

    

As causas da Indisponibilidade de um Projeto, bem como a constatação dos casos de exclusão definidos acima, são 

estabelecidas pela OVHcloud por todos os meios, e nomeadamente com base nos elementos do sistema informático 

da OVHcloud (como os dados de ligação) que, por convenção expressa, serão recebíveis.     
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ANEXO 5: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – AI TOOLS 

  

   

ARTIGO 1.º – OBJETO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

  

1.1. Objeto  

 

As presentes Condições Particulares têm por objetivo definir as condições técnicas e financeiras nas quais a 

OVHcloud se compromete a fornecer o serviço «AI Tools», que inclui um conjunto de ferramentas («Ferramentas») 

que permitem o desenvolvimento de modelos de Machine Learning (coletivamente, o «Serviço»), bem como a 

exploração dos dados destinados aos cientistas de dados.   

As Ferramentas que compõem o Serviço (por exemplo, AI Training, AI Notebooks ou AI Deploy) podem ser utilizadas 

de forma independente pelo Cliente.  

  

1.2. Descrição geral do Serviço  

  

Cada ferramenta lançada pelo Cliente é implementada numa ou em várias unidades de cálculo ligadas a um projeto 

Public Cloud e isolada num Container. Cada unidade de cálculo deve ter as suas próprias características (por 

exemplo, núcleos e memória). O Cliente escolhe o número desejado de unidades de cálculo, sendo os preços 

indicados na sua Interface de Gestão e/ou no site da OVHcloud.  Para efeitos de clarificação, as Ferramentas incluem 

os Projetos e os Notebooks definidos abaixo.  

  

A OVHcloud não pode garantir um prazo de disponibilização e um tempo de execução mínimo ou máximo das 

Ferramentas. A OVHcloud reserva-se o direito de parar ou suspender uma Ferramenta depois de ter informado o 

Cliente por qualquer meio, a fim de efetuar qualquer operação necessária ao bom funcionamento do Serviço 

(atualização da aplicação, aplicação de patches de segurança, utilização do serviço em violação das presentes 

condições de utilização, etc.).   

  

Quando do fim do Projeto, seja qual for a causa (por código, prazo, rescisão, supressão, não-renovação, etc.), assim 

como no fim do período de retenção aplicável aos Dados do Cliente, a OVHcloud eliminará os Recursos utilizados. 

Em paralelo, o Cliente é responsável pela eliminação dos Recursos utilizados colateralmente ao Serviço, tais como 

os Containers Object Storage e Private Registry criados pelo Cliente a fim de armazenar, nomeadamente, os 

ficheiros-modelo e os containers. A OVHcloud aplicará custos de funcionamento ao preço em vigor no site da 

OVHcloud em caso de não-eliminação dos recursos colaterais pelo Cliente.  

  

Os Recursos orquestrados no âmbito do Serviço (como o Object Storage, o Private Registry, etc.) ficam sujeitos às 

Condições de Serviço, nomeadamente às Condições Particulares que lhes são aplicáveis.   

 

1.3. Descrição do AI Training  

  

O AI Training permite ao Cliente treinar modelos de Machine Learning e executar tarefas de trabalho num Container 

(doravante, coletivamente, «o(s) Projeto(s)») através de uma Aplicação API, de uma interface em linha de comandos 

(CLI) ou da Interface de Gestão. Os Projetos podem basear-se em bibliotecas fornecidas pela OVHcloud, pelo Cliente 

ou ainda por Produtos Terceiros.   
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A duração dos Projetos depende de múltiplos fatores, como a complexidade dos modelos de treino selecionados, o 

volume de dados a tratar ou a quantidade de Recursos a afetar.  

 

A vida útil dos Projetos depende das ações do Cliente, que dispõe de mecanismos que permitem iniciar, parar, 

relançar e eliminar os Projetos. Em função dos mecanismos utilizados pelo Cliente, os Projetos podem estar sujeitos 

aos seguintes estados:  

  

O estado «curso de execução»se refere aos Projetos que o Cliente iniciou.   

  

O estado «terminado» se refere às unidades de cálculo do Projeto em causa que foram libertadas pelo Cliente.  

  

O estado «suprimido» se refere aos Projetos inteiramente suprimidos pelo Cliente.  

 

Na documentação técnica dos Serviços podem ser definidos estados adicionais utilizados na execução dos Serviços. 

 

1.4. Descrição do AI Notebooks  

  

O AI Notebooks permite ao Cliente programar e executar código num editor de código (ambiente de 

desenvolvimento integrado, ou «IDE») adaptado ao Machine Learning através do seu browser (doravante, 

coletivamente, «o(s) Notebook(s)»). O Cliente pode administrar os seus Notebooks através de uma Aplicação API, 

de uma interface em linha de comandos (CLI) ou da Interface de Gestão. Os Notebooks podem basear-se em 

bibliotecas fornecidas pela OVHcloud, pelo Cliente ou ainda por parceiros terceiros.   

  

A vida útil dos Notebooks depende das ações do Cliente, que dispõe de mecanismos que permitem iniciar, parar, 

relançar e eliminar os Notebooks. Em função dos mecanismos utilizados pelo Cliente, os Notebooks podem estar 

sujeitos aos seguintes estados:  

  

O estado em «curso de execução»se refere aos Notebooks que o Cliente iniciou ou relançou.   

  

O estado «interrompido»se refere às unidades de cálculo do Notebook em causa que foram libertadas pelo Cliente. 

O Ambiente de Trabalho é mantido de acordo com as modalidades a seguir indicadas, e o espaço de armazenamento 

local temporário é suprimido.  

  

O estado «suprimido»se refere aos Notebooks inteiramente suprimidos pelo Cliente (incluindo o Ambiente de 

Trabalho).  

Na documentação técnica dos Serviços podem ser definidos estados adicionais utilizados na execução dos Serviços. 

 

1.5. Descrição do AI Deploy 

 

O AI Deploy permite ao Cliente implementar aplicações e modelos de Machine Learning (doravante, a ou as 

«App(s)») através de uma aplicação API, de uma interface de linha de comando («CLI») ou da sua Interface de 

Gestão, e aceder às Apps criadas através de um ponto final. As Apps podem ser fornecidas pela OVHcloud, por 

parceiros terceiros ou pelo Cliente, e podem estar sujeitas a condições contratuais distintas que o Cliente aceita 

separadamente.  
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Cada uma das Apps implementadas está acessível e consultável através de uma API HTTP. 

 

A este título, cada uma das Aplicações lançadas pelo Cliente é implementada em um ou em vários nós de 

computação ligados a um projeto Public Cloud. Cada nó de computação dispõe dos seus próprios recursos atribuídos 

(tais como núcleos e memória). O Cliente escolhe o número desejado de nós de computação e a respetiva 

configuração; as tarifas respetivas encontram-se indicadas na Interface de Gestão. 

 

O Serviço oferece igualmente uma funcionalidade de dimensionamento automático dos recursos atribuídos : o 

Cliente indica o número mínimo e máximo de nós de computação pretendidos e o Serviço ajusta o seu número em 

função da carga de trabalho. O preço final refletirá os recursos utilizados. 

  

A vida útil das Apps depende das ações do Cliente, que dispõe de mecanismos que permitem iniciar, parar, relançar 

e eliminar as Apps. Em função dos mecanismos utilizados pelo Cliente, as Apps podem estar sujeitas aos seguintes 

estados:  

  

O estado «em curso de execução» se refere às Apps que o Cliente iniciou ou relançou.   

 

O estado «em dimensionamento» significa que as unidades de cálculo estão sendo atribuídas às Apps em questão.  

 

O estado «interrompido» significa que as unidades de cálculo das Apps em causa foram libertadas pelo Cliente.  

  

O estado «suprimido» significa que a App considerada foi inteiramente eliminada pelo Cliente.  

 

Na documentação técnica dos Serviços podem ser definidos estados adicionais utilizados na execução dos mesmos. 

 

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO   

  

2.1. Requisitos  

  

No caso de o Cliente fornecer o seu próprio código e/ou Container, o Cliente é informado que deve previamente 

respeitar os pré-requisitos técnicos indicados na documentação técnica do Serviço disponível na rubrica «Public 

Cloud» da documentação da OVHcloud (disponível no separador «Apoio ao Cliente» do site da OVHcloud, rubrica 

«Guias» ). A este título, o Cliente compromete-se, entre outros, a colocar o seu Container num Managed Private 

Registry a fim de poder utilizar o Serviço em condições nominais.   

  

O Cliente é o único responsável pela utilização que faz dos Serviços, e nomeadamente pela gestão das chaves que 

lhe permitem gerir as suas habilitações e os seus acessos ao Serviço, pela utilização das Aplicações API, programas 

e ferramentas postos à sua disposição pela OVHcloud, pela administração das suas assinaturas e pela gestão dos 

dados que utiliza no âmbito dos Serviços. O Cliente declara possuir as competências e os conhecimentos técnicos 

necessários e ter tomado conhecimento das características dos Serviços antes de os utilizar.  

 

2.2. Gestão e atualizações do Serviço  

  

Os Recursos são dedicados ao Cliente e são alojados, geridos e mantidos em condições operacionais pela OVHcloud, 

durante todo o período de implementação do Serviço. É da exclusiva responsabilidade do Cliente efetuar qualquer 

https://docs.ovh.com/pt/
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operação necessária à conservação da sua configuração, tendo em conta o nível de criticidade do Serviço para a 

atividade do Cliente e a sua análise dos riscos, nomeadamente em caso de interrupção do Serviço ou de operações 

de manutenção, de migração para versões mais recentes ou de atualização.   

  

No âmbito do Serviço, a OVHcloud encarrega-se da disponibilização dos Recursos e da sua manutenção em condições 

operacionais, no limite dos Compromissos de Níveis de Serviço descritos abaixo. O Cliente, por sua vez, é responsável 

pelo dimensionamento das infraestruturas, pelos dados utilizados e pela sua proteção.   

  

A OVHcloud reserva-se o direito de fazer evoluir os Serviços que disponibiliza, nomeadamente realizando 

atualizações e/ou migrações para versões mais recentes que considere necessárias. A OVHcloud reserva-se o direito 

de alterar ou eliminar as bibliotecas disponibilizadas. O Cliente reconhece e aceita que estas evoluções não dão 

direito a rescisões e/ou a indemnizações. Caso seja necessário atualizar um sistema operativo, um Serviço ou uma 

aplicação em utilização pelo Cliente, essa atualização será realizada de acordo com a estratégia de atualização 

escolhida pelo Cliente na configuração do Serviço. A OVHcloud não poderá ser responsabilizada a este título caso o 

Cliente tenha recusado as atualizações.  

  

Para que o Serviço possa orquestrar os Recursos atribuídos aos Serviços subscritos pelo Cliente segundo as ordens 

definidas por este último através da API, da CLI ou da sua Interface de Gestão, o Cliente aceita expressamente que 

o referido Serviço possa adicionar, eliminar e/ou alterar recursos de forma manual ou automática num prazo 

razoável e de acordo com os Recursos disponíveis, e reconhece que deve ser responsabilizado por quaisquer 

montantes relacionados com a utilização desses recursos.   

  

2.3. Localização  

  

A localização dos Recursos dos Serviços é selecionada pelo Cliente no momento da sua criação entre os Centros de 

Dados disponíveis.   

  

2.4. Gestão e Conservação dos Dados  

  

2.4.1. Generalidades  

  

O Cliente é o único responsável pela gestão e supervisão dos seus dados e, nomeadamente, pelos dados guardados 

no Ambiente de Trabalho tal como definido abaixo. Em nenhum caso a responsabilidade poderá ser imputada à 

OVHcloud na eventualidade de perda ou alteração dos dados do Cliente e na eventualidade de falha do Serviço na 

sequência de uma má utilização do mesmo por parte do Cliente. A OVHcloud declina igualmente qualquer 

responsabilidade quanto ao conteúdo das informações, textos, imagens, dados, acessíveis, partilhados ou 

descarregados pelo Cliente no âmbito do Serviço.    

  

Os backups efetuados no âmbito do Serviço, e em aplicação do artigo 2.4.2., «Armazenamento local temporário», e 

do artigo 2.4.3., «Ambiente de trabalho AI Notebooks» abaixo, não dispensam o Cliente de proceder à proteção do 

seu Serviço e dos dados guardados no mesmo, bem como da gestão autónoma do seu plano de recuperação de 

desastres. Cabe, por conseguinte, ao Cliente tomar todas as medidas necessárias à salvaguarda dos seus dados fora 

dos Serviços, a fim de estar em condições de os restaurar em caso de perda ou deterioração no âmbito do Serviço.  
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A OVHcloud reserva-se o direito de recolher os metadados relativos à utilização do Serviço, como os dados 

associados ao uso da CPU, à memória, aos erros nos logs, etc.  

  

2.4.2. Armazenamento local temporário  

Um espaço de armazenamento local temporário é atribuído a uma Ferramenta determinada a fim de permitir ao 

Cliente explorar os seus dados. A sua capacidade de armazenamento varia em função dos Recursos selecionados 

pelo Cliente.  

As Partes acordam que o espaço de armazenamento local temporário não é sincronizado nem submetido a backups 

pela OVHcloud. Quando a Ferramenta for, conforme ocaso, «terminada», «interrompida» ou «suprimida» pelo 

Cliente, ou em caso de avaria, o conteúdo do espaço de armazenamento temporário será apagado.  

  

2.4.3. Ambiente de trabalho AI Notebooks  

Cada Notebook dispõe de um diretório de ficheiros guardados num Contentor Object Storage, doravante designado 

«Ambiente de Trabalho». O Ambiente de Trabalho, acessível pelo Cliente durante a execução do seu Notebook, é 

guardado pela OVHcloud assim que o Notebook for interrompido pelo Cliente e é eliminado de forma definitiva 

trinta (30) dias após a supressão de um Notebook pelo Cliente, salvo decisão deste último. As características técnicas 

do Ambiente de Trabalho (e nomeadamente a capacidade máxima de armazenamento) são definidas no site da 

OVHcloud.  

O espaço de armazenamento atribuído ao Cliente dependerá das opções selecionadas aquando da criação de um 

Notebook.  Os dados do Ambiente de Trabalho são eliminados na data de eliminação do Notebook.  

  

2.5 Operações de manutenção, atualização e upgrade de versão  

  

A OVHcloud encarrega-se das operações de manutenção das infraestruturas físicas nas quais se baseia o Serviço, da 

atualização e do upgrade de versão dos sistemas operativos e programas disponibilizados ao Cliente no âmbito do 

Serviço, assim como da configuração do referido Serviço.   

   

2.6 Fim do Serviço  

É da responsabilidade do Cliente pôr termo a todo ou a parte do Serviço não utilizado. Caso contrário, o Serviço não 

utilizado será faturado em conformidade com o disposto no artigo 3.º abaixo, «DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS».  

  

ARTIGO 3.º – DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS   

   

O Serviço é faturado segundo o método de pagamento por utilização («pay-as-you-go»), nas condições abaixo.   

  

Qualquer minuto (entendido como minuto de relógio) começado é faturado e deverá ser pago na sua totalidade.   

 

O tempo de execução de um Projeto ou de um Notebook é limitado a sete (7) dias consecutivos. Se o Serviço de um 

Projeto ou de um Notebook não for terminado pelo Cliente antes do fim deste prazo, será automaticamente 

terminado no fim deste prazo de 7 dias. 

  

Disposições específicas do AI Training   
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Os minutos são contabilizados a partir do momento em que um Projeto é lançado, e isto até ao seu fim de vida. Se 

um Projeto for implementado mas falhar por qualquer motivo (por exemplo, devido a dados não acessíveis ou a 

código incompatível), o Serviço será faturado.  

  

Disposições específicas dos AI Notebooks   

Os minutos são contabilizados a partir do momento em que um Notebook é lançado, até ao seu fim de vida, 

independentemente da sua utilização ou não pelo Cliente. O montante faturado depende do estado disponível do 

serviço AI Notebook. Quando o Notebook se encontra «em execução», o serviço AI Notebook é devido na sua 

totalidade. Quando o Notebook é «interrompido», as unidades de cálculo (GPU e CPU) então libertadas deixam de 

ser faturadas. Se o Cliente conservar o Ambiente de Trabalho por um período superior a trinta (30) dias a contar da 

data de interrupção do Notebook e/ou em caso de utilização de uma capacidade de armazenamento suplementar, 

a OVHcloud aplicará os preços Object Storage indicados no site OVHcloud e na documentação em vigor.  

 

Disposições específicas ao AI Deploy 

Os minutos são contabilizados a partir do momento em que uma replica da App é executada, até ao fim do seu ciclo 

de vida. Se uma réplica da App for iniciada mas falhar por qualquer razão, nomeadamente em caso de dados 

inacessíveis ou de um código incompatível, o Serviço será faturado. 

Além da faturação dos Recursos, algumas Apps disponibilizadas pela OVHcloud e por parceiros externos podem 

gerar um custo suplementar para o cliente, que será indicado na Interface de Gestão do Cliente aquando da 

implementação. 

  

ARTIGO 4.º – COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO  

  

A OVHcloud compromete-se a garantir os seguintes níveis de serviço:  

  

Serviço AI Tools Compromissos de nível de 

serviço (SLA)  

Créditos  

AI Training  

  

  

Taxa de disponibilidade 

mensal: 99,9%  

  

Crédito de 5% do custo mensal do Serviço por fração 

iniciada de uma (1) hora de Indisponibilidade para 

além do SLA, no limite de 30% do custo mensal do 

Serviço.    

AI Notebooks Taxa de disponibilidade 

mensal: 99,9%  

  

Crédito de 5% do custo mensal do Serviço por fração 

iniciada de uma (1) hora de Indisponibilidade para 

além do SLA, no limite de 30% do custo mensal do 

Serviço.    

AI Deploy Taxa de disponibilidade 

mensal: 99,95%  

 

Crédito de 5% do custo mensal do Serviço por fração 

iniciada de uma (1) hora de Indisponibilidade para 

além do SLA, no limite de 30% do custo mensal do 

Serviço.    
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Por «Taxa de disponibilidade mensal», deve entender-se o número total de minutos do mês considerado depois de 

deduzido o número de minutos de Indisponibilidade do mês em causa, sendo o resultado dividido pelo número total 

de minutos do mês considerado 

  

Por «Indisponibilidade», deve entender-se que a totalidade dos Projetos, Notebooks ou Apps apresentados pelo 

Cliente em qualquer região por minuto remete para um código de erro 500 ou 503. Para efeitos de clarificação, se o 

Cliente não executar nenhum Projeto, Notebook ou App durante um intervalo de um minuto, a taxa de disponibilidade 

durante esse intervalo é considerada igual a 100%.   

  

As modalidades de obtenção dos Créditos são definidas no artigo 5.º [COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

(SLA)] das presentes Condições Particulares. 
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ANEXO 6: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – DATABASE AS A SERVICE  

  

ARTIGO 1.º – OBJETO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

  

As presentes Condições Particulares têm por objetivo definir as condições técnicas e financeiras nas quais a 

OVHcloud se compromete a fornecer o serviço «Database as a Service» descrito abaixo (doravante, «o(s) 

Serviço(s)»).  

  

O Serviço permite ao Cliente criar clusters de uma ou várias Instâncias de base de dados (doravante, «o(s) Cluster(s)») 

através de uma API ou da Interface de Gestão, através da disponibilização ao Cliente de uma solução baseada em 

vários programas terceiros denominados «Motor(es)».   

  

Cada Motor pode dispor de configurações específicas em termos de recursos disponibilizados. Tais configurações e 

características evoluem com regularidade. Cabe ao Cliente acompanhar estas evoluções, nomeadamente no quadro 

das novas Subscrições que fizer.  

  

As dimensões dos discos indicadas correspondem a uma dimensão aproximada antes da formatação e do 

particionamento. A dimensão efetiva pode diferir em função da formatação, do particionamento e da instalação do 

sistema.  

  

A OVHcloud assegura a manutenção das Infraestruturas utilizadas no âmbito do Serviço e põe à disposição do Cliente 

uma Interface de Gestão e uma Interface de Programação Aplicativa (doravante, «API»).   

  

A Interface de Gestão permite ao Cliente utilizar o Serviço, e nomeadamente gerir os seus dados colocados no 

Serviço, utilizar as ferramentas e programas disponíveis, acompanhar o seu consumo ou localizar os históricos de 

consumo.   

  

As características do Serviço oferecido encontram-se detalhadas no Site da OVHcloud.  

  

ARTIGO 2.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO   

  

2.1. Requisitos e Generalidades  

 

O Cliente procede à escolha da capacidade de armazenamento do seu Serviço aquando da Subscrição, estando esta 

capacidade associada ao tipo de Serviço selecionado, e qualquer alteração de capacidade implicará uma mudança 

de gama de Serviço.  

  

Os programas disponibilizados pela OVHcloud no âmbito do Serviço devem ser utilizados em conformidade com as 

Condições de Serviço aplicáveis, incluindo, se for caso disso, as Condições de Produtos de Terceiros.   

  

O Cliente é o único responsável pela configuração dos seus grupos de segurança e regras de segurança (autorização 

de endereços IP e/ou blocos de endereços IP), sendo especificado que nenhuma regra é configurada de forma 

predefinida, sendo o Cluster posto à disposição do Cliente isolado da rede pública. A OVHcloud não pode, em caso 
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algum, ser responsabilizada em caso de indisponibilidade do Serviço devido a uma má configuração dos referidos 

grupos e/ou regras de segurança.  

  

Em nenhum caso o Cliente deve:   

• alterar e/ou eliminar as contas de utilizadores reservadas à OVHcloud para fins de administração no âmbito 

da gestão do Serviço;   

• alterar a topologia do Cluster posto à sua disposição;   

• sair do quadro do sistema de gestão de bases de dados («SGBD»).  

  

A OVHcloud não pode ser responsabilizada, seja a que título for, incluindo de forma solidária, pelas informações, 

ficheiros, dados e outros Conteúdos do Cliente, e pela utilização que deles é feita no âmbito do Serviço, 

nomeadamente transmissão, difusão a Internautas, recolha, exploração, atualização, etc. A OVHcloud reserva-se o 

direito de suspender o Serviço em caso de não respeito das Condições de Serviço.  

  

Os dados armazenados numa base de dados pelo Cliente não são objeto de uma encriptação específica pela 

OVHcloud. Cabe assim ao Cliente tomar todas as medidas que considere necessárias na matéria, a fim de garantir a 

segurança e a confidencialidade dos seus dados.  

  

2.2. Gestão e atualização do Cluster   

O Cluster é dedicado ao Cliente, alojado, gerido e mantido em condições operacionais pela OVHcloud ou pelos seus 

parceiros, quando aplicável durante todo o período dos Serviços. É da exclusiva responsabilidade do Cliente efetuar 

qualquer operação necessária à conservação da sua configuração, tendo em conta o nível de criticidade do Serviço 

para a atividade do Cliente e a sua análise dos riscos, nomeadamente em caso de interrupção do Serviço ou de 

operações de manutenção, de migração para versões mais recentes ou de atualização. A OVHcloud reserva-se o 

direito de efetuar qualquer atualização do Serviço necessária ao respeito da política de ciclo de vida dos SGBD 

descrita na documentação técnica das bases de dados Public Cloud (disponível no separador «Apoio ao Cliente» do 

site OVHcloud, rubrica «Guias»).  

  

Os dados WAL (Write-Ahead Logging), logs e métricas associados ao(s) Cluster(s) do Cliente podem ser conservados 

pela OVHcloud durante um (1) ano após a sua data de realização.   

Do mesmo modo, no âmbito do Serviço podem realizar-se operações de backup dos dados do Cliente armazenados 

no Cluster quando a opção está prevista no Serviço subscrito. Estes backups podem igualmente ser conservados 

durante um (1) mês após a sua data de realização. O Cliente pode restaurar os backups através da sua Interface de 

Gestão ou através da utilização de linhas de comandos quando a opção está prevista no Serviço subscrito.  

Se o Cliente eliminar todos os backups efetuados pela OVHcloud, a OVHcloud não poderá restaurar o(s) seu(s) 

Cluster(s).   

A este título, recorde-se que a interrupção dos Serviços, seja qual for a causa (nomeadamente, rescisão do Contrato, 

não-renovação, falta de pagamento, interrupção de Serviços pelo Cliente, desrespeito pelas Condições de Serviço 

em vigor, etc.), assim como certas operações de reinstalação dos Serviços, acarretam a supressão automática e 

irreversível da integralidade dos Conteúdos (informações, dados, ficheiros, sistemas, aplicações e outros elementos) 

reproduzidos, armazenados, alojados, recolhidos, transmitidos, difundidos, publicados e, de forma geral, utilizados 

e/ou explorados pelo Cliente no âmbito dos Serviços, incluindo os seus eventuais backups.   
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Cabe ao Cliente tomar todas as disposições necessárias para transferir os seus Conteúdos antes da rescisão do 

Serviço e antes de cada operação de reinstalação dos Serviços, e geralmente antes de qualquer evento que implique 

a eliminação dos seus Conteúdos.  

   

2.4. Condições específicas: MongoDB  

No âmbito da utilização do Motor MongoDB, o Cliente compromete-se a não:   

• distribuir, vender e promover o software enquanto software separado dos Serviços;   

• utilizar a marca MongoDB;  

• descompilar, desmontar, traduzir, proceder a uma engenharia inversa ou tentar derivar o código fonte a 

partir de qualquer parte do software;   

• direta ou indiretamente contornar ou violar as restrições técnicas de utilização do software MongoDB;   

• retirar qualquer referência a direitos de autor, a identificação ou a outras informações relativas ao 

programa MongoDB e à respetiva documentação;  

• modificar ou criar uma obra derivada do conjunto ou de parte do software MongoDB;  

• divulgar publicamente informações sobre o desempenho do software MongoDB ou análises do software, 

incluindo testes de benchmarking;  

• permitir a utilização do software MongoDB em mais servidores do que os permitidos pelos Serviços e/ou 

recorrer ao Apoio para aplicações para as quais o Apoio não foi subscrito.   

  

O Cliente só é autorizado a revender os seus próprios serviços que utilizem os Serviços, ou a confiar a gestão dos 

Serviços que incluam o software MongoDB a um gestor, na medida em que o Cliente se comprometa a não:  

• vender apenas os Serviços e/ou o software MongoDB;  

• criar uma versão derivada dos Serviços;   

• vender os Serviços através de plataformas ou mercados de terceiros.   

  

2.6. Condições específicas: Aiven  

No âmbito da utilização dos seguintes produtos:  

- MySQL,  

- PostgresSQL,  

- Redis,  

- Kafka e os seus serviços adicionais,  

- Elasticsearch,  

- Grafana,  

- Cassandra,  

- M3db e os seus serviços adicionais,  

(os «Motores Aiven»), o Cliente é informado de que a empresa AIVEN OY, editora dos Motores Aiven, pode aceder 

ao vRack utilizado no âmbito dos Serviços associados a estes Motores Aiven, a fim de administrar estes Serviços. Por 

conseguinte, recomenda-se ao Cliente que tome todas as medidas necessárias para gerir a sua exposição e a sua 

segurança (tais como restrições de portas abertas, encriptação dos dados, etc.).  

  

Além disso, a empresa AIVEN OY age igualmente como subcontratante subsequente, tal como previsto no artigo 5.5. 

(Subcontratantes subsequentes).  
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ARTIGO 3.º – DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS   

  

O Serviço é faturado segundo o método de pagamento a pedido («Pay as you go»), nas condições acima referidas.   

Não existe uma duração mínima de utilização; no entanto, todas as horas (entendendo-se a hora de relógio) iniciadas 

são faturadas e devidas na íntegra.  

  

ARTIGO 4.º – COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO   

  

4.1. Descrição   

A OVHcloud fará os esforços razoáveis no plano comercial para assegurar os seguintes níveis de disponibilidade 

mensais de Serviço:  

  

Oferta  Compromissos de níveis de Serviço (SLA)  

Essential  Sem compromisso  

Business  Taxa de disponibilidade mensal: 99,90%  

Enterprise  Taxa de disponibilidade mensal: 99,95%  

  

Por «Taxa de disponibilidade mensal», deve entender-se: o número total de minutos do mês considerado depois de 

deduzido o número de minutos de Indisponibilidade do mês em causa, sendo o resultado dividido pelo número total 

de minutos do mês considerado.  

  

Por «indisponibilidade», deve entender-se a perda, durante mais de três (3) minutos consecutivos, do acesso ao 

conjunto das Instâncias do Serviço. A perda de ligação é constatada pela OVHcloud graças, nomeadamente, à 

aplicação de pedidos de monitorização de tipo ARP PING (Adress Resolution Protocol). O tempo de indisponibilidade 

é calculado pela OVHcloud a partir da abertura do registo de ocorrência. Se, devido a certas configurações operadas 

pelo Cliente nas suas Instâncias, a OVHcloud não estiver em condições de realizar as operações técnicas de 

monitorização acima referidas que permitem verificar a disponibilidade dos Serviços, os compromissos de 

disponibilidade acima previstos não serão aplicáveis.  

  

Em caso de incumprimento destes compromissos de nível de serviço (SLA), aplicar-se-ão as seguintes compensações 

fixas:  

  

Oferta Enterprise  

Taxa de disponibilidade mensal:  Crédito de Serviço (em percentagem)  

Inferior a 99,95%, mas igual ou superior a 99%  Crédito de 10% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   

Inferior a 99%, mas igual ou superior a 95%  Crédito de 25% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   
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Inferior a 95%  Crédito de 100% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   

  

Oferta Business  

Taxa de disponibilidade mensal:  Crédito de Serviço (em percentagem)  

Inferior a 99,90%, mas igual ou superior a 99%  Crédito de 10% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   

Inferior a 99%, mas igual ou superior a 95%  Crédito de 25% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   

Inferior a 95%  Crédito de 100% do custo horário por hora de 

indisponibilidade do Serviço afetado   

  

Especifica-se que, dentro de um mesmo compromisso de nível de serviço (SLA), o montante do Crédito será calculado 

segundo a parcela em causa acima, sem qualquer acumulação entre elas.  

  

De qualquer modo, os Créditos de serviço estão limitados a 30% (trinta por cento) do custo mensal do Serviço 

afetado.   

  

Os outros serviços utilizados pelo Serviço (nomeadamente no âmbito de ligações com outros serviços) estão, por 

seu turno, sujeitos aos compromissos de níveis de serviço definidos no âmbito das Condições Particulares de Serviço 

que lhes são aplicáveis.   

 

As modalidades de obtenção dos Créditos são definidas no artigo 5.º [COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

(SLA)] das presentes Condições Particulares. 

 

ARTIGO 5.º – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS   

  

O presente artigo descreve as condições do tratamento de dados pessoais pela OVHcloud na qualidade de 

subcontratante por ordem do Cliente, no âmbito da execução do serviço Database as a Service. Completa o Anexo 

«Tratamento de dados pessoais», que continua a ser plenamente aplicável ao Serviço.   

  

Além disso, a OVHcloud trata, como responsável de tratamento, dados pessoais relativos à utilização do Serviço, em 

particular dados de ligações e identificadores de utilizadores, logs de acesso e de utilização, históricos de consumo 

e de utilização dos serviços, dados técnicos de configuração e de desempenho dos serviços. As condições deste 

tratamento são descritas em pormenor na Parte 2 do Anexo «Tratamento de dados pessoais», bem como na Política 

de Utilização de Dados Pessoais da OVHcloud.   

5.1. Dados   

No âmbito da execução do Serviço, a OVHcloud trata, na qualidade de subcontratante, os seguintes dados 

(doravante «Dados do Cliente»):   

- dados alojados e utilizados pelo Cliente no âmbito do Serviço Database as a Service («Dados dos Projetos»);  
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- logs gerados pelo serviço («Logs Aplicativos»);   

- logs de acesso e de utilização do(s) Serviço(s) do Cliente («Logs Systems»).   

O Cliente é responsável pelo conteúdo dos Logs Aplicativos que gera no âmbito do Serviço.   

  

5.2. Tratamentos e finalidades   

Os tratamentos operados pela OVHcloud sobre os Dados do Cliente incluem o armazenamento, o registo, a 

conservação, a organização, o acesso e a eliminação dos referidos dados. Estes tratamentos só são realizados 

quando necessário para as necessidades da execução do Serviço (manutenção, administração e apoio).   

  

5.3. Localização   

A localização dos diferentes componentes da solução é indicada no site da OVHcloud e na Interface de Gestão do 

Cliente.   

Determinados tratamentos de dados podem ser realizados à distância nas condições previstas no artigo 5.5., 

«Subcontratantes subsequentes», bem como no anexo «Tratamento de dados pessoais».   

  

5.4. Conservação dos dados   

5.4.1. Dados relativos a projetos   

Os Dados relativos a projetos, tal como definidos acima são geridos pelo Cliente, que permanece o único responsável 

pela sua recolha, backup, conservação e supressão enquanto durar o Serviço. No final do Serviço, os Dados do Cliente 

são eliminados pela OVHcloud nas condições previstas no ponto 5.6. abaixo.   

  

5.4.2. Logs   

- Logs Aplicativos: O Cliente é responsável pela gestão do período de conservação dos Logs Aplicativos. Sob reserva 

das operações de supressão realizadas pelo Cliente, os Logs Aplicativos são conservados ao longo de todo o período 

de duração do Serviço, até ao limite da capacidade de armazenamento máxima especificada na documentação 

disponível no site da OVHcloud.   

- Logs de Acesso (ou Logs Systems): São conservados por um período de 12 meses.   

  

5.4.3. Backups   

O Serviço inclui um backup automático semanal dos Dados do Cliente. O backup é conservado durante um período 

que pode variar, em função do ciclo de eliminação, de 2 (dois) dias até uma duração máxima definida pelo Cliente 

em função das opções selecionadas para o Serviço. A localização dos backups encontra-se indicada na Interface de 

Gestão do Serviço. Estes backups não constituem, em caso algum, uma garantia contra a perda de dados. De forma 

a assegurar a continuidade das suas atividades, é recomendado ao Cliente que efetue um backups dos seus Dados 

num ou em vários locais remotos, tendo em conta a criticidade dos seus dados.   

  

5.5. Subcontratantes subsequentes   

Para além das Empresas Aparentadas da OVHcloud listadas no anexo «Subcontratantes subsequentes», a empresa 

AIVEN OY age no quadro da administração e da manutenção desta solução e do apoio fornecido à OVHcloud no 

âmbito dos Motores Aiven.  
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Neste contexto, a AIVEN OY pode ser levada a tratar os dados do Cliente (em especial os dados contidos no Serviço, 

os logs e as métricas de utilização, etc.).   

A este título, a AIVEN OY age enquanto subcontratante subsequente da OVHcloud.   

O tratamento dos dados acima referidos é efetuado pela AIVEN OY à distância a partir da União Europeia e a partir 

de países que são objeto de uma decisão de adequação da Comissão Europeia (Canadá, Israel, Argentina, Nova 

Zelândia e Japão).   

  

5.6. Fim do Serviço Recuperação e eliminação de dados   

No fim do Serviço, seja qual for a causa (supressão, rescisão, não-renovação, etc.), os Dados do Cliente acima 

mencionados ficam imediatamente inacessíveis após a eliminação da chave de encriptação. Os dados podem 

permanecer disponíveis de acordo com o ciclo de eliminação, de 2 (dois) dias no mínimo a 1 (um) mês no máximo. 

Todavia, este período de conservação não constitui uma garantia contra a perda de dados. Antes do fim do Serviço, 

cabe ao Cliente recuperar o conjunto dos Dados do Cliente que deseja conservar.   

As informações sobre as modalidades técnicas de recuperação dos referidos dados estão disponíveis no site da 

OVHcloud.   
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ANEXO 7: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – SERVIÇOS «OBJECT STORAGE» 

 

 

ARTIGO 1.º – ASSUNTO    

    

O presente anexo tem por objeto definir as Condições Particulares, nomeadamente as condições de utilização e as 

condições financeiras, aplicáveis ao serviço «Object Storage» do universo Public Cloud da OVHcloud (doravante, 

«o(s) Serviço(s)»). 

 

Completam as Condições Gerais de Serviço OVHcloud e as Condições Particulares do Serviço Public Cloud em vigor, 

as quais são aplicáveis aos Serviços. Em caso de contradição, as presentes Condições Particulares prevalecem sobre 

as Condições Gerais de Serviço.    

    

ARTIGO 2.º – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS    

    

Os Serviços «Object Storage» consistem em Espaços de Armazenamento potentes, escaláveis e seguros. Permitem 

depositar, através de um ponto de acesso público, chamado «endpoint», ficheiros estáticos (por exemplo, vídeos, 

imagens, ficheiros web..) num Espaço de Armazenamento ilimitado, de forma que os ficheiros possam ser 

explorados a partir de uma aplicação ou disponibilizados na web. Estes Espaços de Armazenamento são acessíveis 

através de uma interface de programação de aplicação (API). Como os Serviços são geridos, a manutenção do 

hardware e do software é inteiramente realizada pela OVHcloud.  

 

O Serviço «Object Storage» agrupa as cinco ofertas seguintes: 

 

- Object Storage «Standard - S3 API»: 

 

A classe de armazenamento «Standard» consiste num serviço de armazenamento de objetos escalável, compatível 

com a grande maioria dos casos de uso, adaptado a qualquer tipo de capacidade. A oferta baseia-se num 

armazenamento em discos HDD no seio de uma arquitetura resiliente num mesmo datacenter. A oferta está 

acessível a partir de uma interface de programação de aplicação (API) de tipo S3. 

 

- Object Storage «High Performance - S3 API»:  

 

A classe de armazenamento «High Performance» consiste num serviço de armazenamento de objetos de alto 

desempenho, para aplicações com grandes necessidades de largura de banda e que requerem acessos 

extremamente rápidos e intensivos ao dado em leitura e escrita. A oferta baseia-se num armazenamento em discos 

de alto desempenho do tipo SSD NVMe no seio de uma arquitetura resiliente num mesmo datacenter. A oferta está 

acessível a partir de uma interface de programação de aplicação (API) de tipo S3. 

 

- Object Storage «Cold Archive»: 

 

A classe de armazenamento «Cold Archive» consiste num serviço de armazenamento de objetos de longo prazo, 

durável e seguro para arquivar dados. Adaptada a este caso de utilização, a oferta apresenta um custo de 

armazenamento muito baixo, uma latência de recuperação de 48 (quarenta e oito) horas (tempo de acesso aos 
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primeiros bytes) e um custo aplicado a cada pedido de recuperação de dados. A oferta baseia-se num 

armazenamento em bandas magnéticas no seio de uma arquitetura altamente resiliente, com os dados distribuídos 

por quatro datacenters. A oferta está acessível a partir de uma interface de programação de aplicação (API) de tipo 

S3. 

 

- Object Storage «Standard - SWIFT API»: 

 

A classe de armazenamento «Standard (Swift)» consiste num serviço de armazenamento de objetos sem 

necessidade especial em matéria de desempenho, no seio de uma arquitetura resiliente por tripla replicação dos 

dados no mesmo datacenter. A oferta está acessível a partir de uma interface de programação de aplicação (API) 

Swift e de uma interface de programação de aplicação (API) de tipo S3 (compatibilidade inferior às novas ofertas 

Object Storage S3). 

 

- Object Storage «Cloud Archive - SWIFT API»:  

 

A classe de armazenamento «Cloud Archive (Swift)» consiste num serviço de armazenamento de objetos para a 

conservação a longo prazo de dados para necessidades profissionais ou outras obrigações. Adaptada a este caso de 

utilização, a oferta apresenta um custo de armazenamento baixo e uma latência de recuperação dos dados de vários 

minutos. Baseia-se num armazenamento num disco capacitivo (por exemplo, HDD) no seio de uma arquitetura 

resiliente no mesmo datacenter. A oferta está acessível a partir de uma interface de programação de aplicação (API) 

Swift. 

 

A descrição de cada oferta está disponível no site da OVHcloud. 

 

Antes de escolher e utilizar o Serviço, cabe ao Cliente estudar atentamente cada configuração disponível, de modo 

a selecionar aquela(s) cujas características correspondam às suas necessidades.    

 

Ao longo de toda a duração da subscrição do Serviço, a OVHcloud coloca à disposição do Cliente uma Interface de 

Gestão (ou interfaces de programação) que lhe permite parametrizar e administrar o dito Serviço, nomeadamente 

o Espaço de Armazenamento.    

 

Para além dos compromissos de níveis de serviços previstos no artigo 5.º, «Compromissos de níveis de serviço (SLA)», 

das presentes Condições Particulares, a OVHcloud está apenas sujeita a uma obrigação de meios. 

 

ARTIGO 3.º – SUBSCRIÇÃO E ENTREGA    

 

O Cliente ativa o Serviço diretamente online no site da OVHcloud a partir da sua Interface de Gestão ou de uma 

interface de programação de aplicação (API). 

 

No caso de um uso suscetível de ter um impacto na estabilidade das infraestruturas da OVHcloud ou no desempenho 

dos Serviços fornecidos aos outros clientes da OVHcloud (como saturação do espaço disponível no seio de um 

datacenter, saturação da largura de banda partilhada, etc.), a OVHcloud reserva-se o direito de consultar o Cliente 

antes de entregar o Serviço a fim de acordar uma solução alternativa que responda às necessidades e limitações das 

Partes.  
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Quando a capacidade das Infraestruturas não é suficiente (i.e., falta de espaço de disco disponível), a OVHcloud 

reserva-se o direito de limitar temporariamente a utilização do Serviço: o Cliente pode aceder aos seus Conteúdos, 

mas não pode armazenar nem arquivar Conteúdos suplementares (o Serviço só é acessível em leitura, ou «READ 

ONLY»). 

 

ARTIGO 4.º – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     

 

4.1 Requisitos 

 

O Cliente deve informar-se sobre os requisitos materiais e os serviços e/ou elementos necessários à utilização do 

Serviço antes de realizar qualquer Encomenda. Estes requisitos são, se for caso disso, especificados na 

documentação relativa ao Serviço que figura no site da OVHcloud. 

 

O Cliente confirma possuir o conjunto dos conhecimentos técnicos necessários para assegurar uma administração 

correta do Serviço, em especial do Espaço de Armazenamento, e para garantir a perenidade do Conteúdo 

armazenado no âmbito do Serviço, nomeadamente através da realização de operações de backup em suportes 

físicos distintos e geograficamente distantes.   

 

O Cliente compromete-se igualmente a tomar conhecimento da documentação relativa ao Serviço que figura no site 

da OVHcloud.    

 

4.2. Obrigações e compromissos do Cliente 

 

O Cliente é o único responsável pela administração e utilização que faz do Serviço, nomeadamente do Espaço de 

Armazenamento. Cabe, portanto, ao Cliente verificar se utiliza o Serviço sem saturar a largura de banda ou o volume 

que subscreveu para o seu caso de uso.  

 

O Cliente é o único responsável pelos Conteúdos que transfere e que armazena no âmbito do Serviço, 

nomeadamente a sua utilização, exploração e atualização. A OVHcloud não tem conhecimento dos Conteúdos 

armazenados ou arquivados pelo Cliente no âmbito do Serviço. 

 

O Cliente assegura que cada Serviço é utilizado exclusivamente para fins de armazenamento e/ou arquivo. 

 

4.3. Conteúdos 

 

A OVHcloud não pode ser responsabilizada, seja a que título for, incluindo de forma solidária, pelos Conteúdos do 

Cliente nem pela utilização que deles é feita no âmbito do Serviço, nomeadamente a sua transmissão, difusão, 

recolha, exploração e atualização. 

 

O Cliente é o único responsável, nomeadamente em caso de alojamento de Conteúdos necessários à prossecução 

das suas atividades, pelo backup dos seus Conteúdos em suportes físicos distintos e geograficamente distantes, pela 

implementação e gestão de um plano de continuidade e/ou de retoma de atividade e, de um modo mais geral, por 

todas as medidas técnicas e organizacionais suscetíveis de permitir ao Cliente prosseguir a sua atividade em caso de 
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uma avaria grave do Serviço passível de afetar a disponibilidade e a integridade dos seus Conteúdos e, por 

consequência, a continuidade da sua atividade.   

 

ARTIGO 5.º – COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) 

 

A OVHcloud compromete-se a assegurar os compromissos de nível de serviço (ou Service Level Agreements) relativos 

à disponibilidade dos Serviços tal como descritos abaixo (os «SLA»).  

  

Taxa de Disponibilidade Mensal 
Número de minutos consecutivos de 

Indisponibilidade 

 

Créditos 

 

99,999% - 99,9% Menos de 44 minutos 0% 

99,9% - 99,8% De 44 a 97 minutos 10% 

99,8% - 99,5% De 97 a 220 minutos 25% 

99,5% - 95% Mais de 220 minutos 50% 

< 95% Mais de 2191 minutos 100% 

 

Resiliência mensal dos dados Tipo de incidente 
Créditos de 

Serviço elegíveis 

< 100% 
Perda de todos ou de parte dos dados do 

Espaço de Armazenamento 
100% 

 

Por «Taxa de Disponibilidade Mensal» deve entender-se: o número total de minutos do mês considerado depois de 

deduzido o número de minutos de Indisponibilidade do mês em causa, sendo o resultado dividido pelo número total 

de minutos do mês considerado.    

   

Por «Indisponibilidade» entende-se a perda de acesso e/ou de conectividade ao Serviço. A perda do acesso e/ou da 

conectividade ao Serviço é constatada pela OVHcloud a partir da abertura do Registo de Ocorrência.  

 

Por «Crédito» entende-se um crédito de serviço correspondente a uma percentagem do custo mensal do Serviço 

afetado pela Indisponibilidade (penalidade fixa e liberatória).  

 

Por «Resiliência» entende-se a capacidade da OVHcloud em voltar a disponibilizar ao Cliente os Dados que foram 

armazenados nos Containers Object Storage do Cliente antes de um incidente de indisponibilidade devidamente 

declarado. O compromisso de Resiliência da OVHcloud não constitui em nenhum caso uma garantia para o Cliente 

contra a perda dos seus Conteúdos e dos seus Dados. O Cliente é responsável por realizar o backup dos seus Dados e 

gerir a continuidade da sua atividade. 
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As modalidades de obtenção dos Créditos são definidas no artigo 5.º [COMPROMISSOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

(SLA)] das presentes Condições Particulares. 

 

ARTIGO 6.º – DURAÇÃO E FIM DE UM SERVIÇO    

 

6.1. Duração de um Serviço  

 

Não existe uma duração mínima de compromisso, exceto para a oferta «Cold Archive». Com efeito, para esta última, 

a duração mínima de compromisso é de seis (6) meses por arquivo, a contar do primeiro dia em que o arquivo é 

realizado (i.e., o dia em que o container é transferido para um arquivo e notificado como tal com o estado 

«arquivado»). O Serviço pode ser rescindido a qualquer momento; apenas os montantes correspondentes aos meses 

de utilização não ocorridos serão faturados e deverão ser pagos na faturação seguinte à rescisão; o volume tomado 

em consideração para esta faturação é o volume do container arquivado. 

 

6.2. Fim de um Serviço  

 

Um Serviço chega ao fim quando os dados são eliminados do Espaço de Armazenamento. 

 

O Cliente é o único responsável pelas operações (tais como backups, transferências, Snapshots) que considera 

preciso realizar a fim de se proteger contra a perda dos seus Conteúdos antes da interrupção do Serviço, seja qual 

for a causa.  

 

ARTIGO 7.º – PREÇOS E FATURAÇÃO 

 

Cada Serviço é faturado de acordo com o método de pagamento por utilização («Pay as you go»).    

 

O custo de utilização de um Serviço é função da quantidade de Espaços de Armazenamento utilizados, do tempo de 

utilização dos Espaços de Armazenamento e do volume de tráfego de entrada e de saída.     

 

O preço varia em função do Serviço selecionado pelo Cliente aquando da ativação. Qualquer hora (entendida como 

hora de relógio) iniciada é faturada e devida na íntegra. 

 

No que diz respeito à disponibilização do Espaço de Armazenamento:     

    

A OVHcloud apresenta um preço à hora por gigabyte.     

    

O gigabyte do Espaço de Armazenamento é sempre faturado integralmente, mesmo quando não é utilizado na 

totalidade (arredondado para o gigabyte superior).     

    

Qualquer hora durante a qual um gigabyte do Espaço de Armazenamento é utilizado é faturada e devida na íntegra 

pelo Cliente, incluindo quando o referido gigabyte é utilizado e/ou suprimido durante o período horário.     

    

No que diz respeito ao tráfego de entrada e de saída do Espaço de Armazenamento:    
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A OVHcloud apresenta um preço por utilização por gigabyte de dados de entrada e de saída.  

 

Por «gigabyte de dados de entrada» entende-se um gigabyte de dados que entram no Espaço de Armazenamento, 

qualquer que seja a sua proveniência (provenientes da Internet e/ou da rede OVHcloud e/ou da rede privada de 

terceiros, etc.).  

 

Por «gigabyte de dados de saída» entende-se um gigabyte de dados que saem do Espaço de Armazenamento, 

qualquer que seja o seu destino (com destino à Internet e/ou à rede OVHcloud e/ou à rede privada de terceiros).     

    

Todo o tráfego de entrada ou de saída resultante dos pedidos será faturado, salvo em caso de erro HTTP. Os pedidos 

são, por si só, gratuitos.    

    

Em derrogação do que precede, o tráfego de entrada nos Containers Object Storage não é faturado ao Cliente.     

    

A disponibilização do Espaço de Armazenamento dito «local» (diretamente ligado à Instância), assim como o tráfego 

que entra ou sai do referido Espaço de Armazenamento «local», estão incluídos no custo da Instância.     

 

ARTIGO 8.º – GESTÃO DO CICLO DE VIDA 

 

A OVHcloud implementa para cada Serviço o seguinte ciclo de vida:  

 

- «Disponibilidade Geral»: trata-se da data em que o Serviço, uma nova versão ou uma nova gama do Serviço são 

postos à disposição em um ou em vários datacenters (exceto fase de teste).  

 

- «Fim da Comercialização»: trata-se da data em que é interrompida a comercialização do Serviço, ou de uma versão 

ou de uma gama do Serviço.  

O Fim da Comercialização ocorre normalmente três (3) anos após a Disponibilidade Geral. Após esta data, o Cliente 

não poderá subscrever um novo Serviço, ou um novo Serviço nesta versão ou nesta gama.  

 

- «Fim do Crescimento»: trata-se da data em que termina o crescimento do Serviço, ou de uma versão ou de uma 

gama do Serviço que já não é mantida no catálogo.  

Esta etapa ocorre normalmente dois (2) anos após o Fim da Comercialização. Após esta data, o Cliente não poderá 

subscrever mais opções ou serviços adicionais neste Serviço, ou nesta versão ou gama do Serviço.  

 

- «Fim da Assistência»: trata-se da data em que o Serviço, ou uma versão ou uma gama do Serviço, deixa de 

beneficiar da assistência da OVHcloud.  

O Fim da Assistência ocorre normalmente cinco (5) anos após a Disponibilidade Geral. O Cliente será informado do 

Fim da Assistência mediante pré-aviso mínimo de trinta (30) dias. Após a data de Fim da Assistência, os SLA e as 

penalidades associadas deixarão de ser aplicáveis, e as atualizações e os upgrades de versão deixarão de ser 

fornecidos.  

 

- «Fim de Vida»: trata-se da data em que é interrompido o Serviço, ou uma versão ou uma gama do Serviço. O Fim 

de Vida é anunciado com um período de pré-aviso de, no mínimo, trinta (30) dias. Após esta data, o Serviço, a versão 

ou a gama do Serviço abrangida pelo Fim de Vida serão definitivamente extintos. A OVHcloud pode, à sua discrição, 
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a título excecional e por um período limitado, permitir ao Cliente manter o Serviço, ou a versão ou a gama do Serviço 

em causa, a fim de possibilitar ao Cliente a realização de uma migração do Serviço. No entanto, recomenda-se 

vivamente que passe para a mais recente versão ou gama disponível.  

 

As datas relativas às diferentes etapas do ciclo de vida são comunicadas ao Cliente durante a vida do Serviço, quer 

diretamente por e-mail, quer através do site da OVHcloud.  

 

___________________ FIM DO DOCUMENTO ____________________     

 

 

 


