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DEFINIÇÕES:

Endereço IP Anycast: Endereço IP para o qual o nome de domínio do Cliente deve ser 
reencaminhado para permitir a ativação do Serviço.

Largura de Banda: Volume de dados trocados (fluxo ascendente e descendente) entre o CDN 
e os utilizadores do Website do Cliente. Este volume é calculado em bytes. 

Backend: Endereço IP que corresponde ao alojamento do Cliente e do qual é feito o 
download aquando da consulta do Site do Cliente, por um utilizador. 

Cache: Memória local do Servidor CDN (POPs CDN).

CDN: (sigla de «content delivery network») Servidor de Cache distribuído pelo mundo e que 
permite a otimização da exibição do Website do Cliente. 

Conteúdos dinâmicos: Conteúdos não permanentes suscetíveis de mudar em função de 
diferentes parâmetros nomeadamente o navegador web do Utilizador, sessão, etc...

Conteúdos estáticos: Conteúdos permanentes do tipo Imagem, páginas CSS que não têm por 
objetivo serem diferentes aquando da consulta do Website por dois utilizadores diferentes e 
cujo tamanho é inferior a 20MB.



Crédito de tráfego: Volume de dados que pode ser creditado pelo Cliente e para o qual as 
ligações dos Utilizadores são contabilizadas. Apenas o tráfego entre o Servidor CDN e o 
Utilizador é calculado, e não entre o Servidor CDN e o alojamento do Site do Cliente. 

Nome de domínio: Elemento de um Website que constitui a sua identidade na rede Internet. 

Ponto de presença: Ponto de localização física na rede OVH dos Servidores CDN ligados à 
rede Internet tal como apresentado na oferta comercial. 

Reencaminhamento: Operação que consiste numa alteração por parte do Cliente da 
configuração dos servidores DNS do seu nome de domínio para os encaminhar para o 
Serviço. 

Regra de parametrização: Parâmetros implementados pelo Cliente e que determinam as 
regras aplicáveis ao armazenamento temporário dos conteúdos estáticos do Website (Cache).

Servidor CDN: Servidor informático administrado pela OVH, localizado num Ponto de 
Presença, e ao qual são efetuados, no âmbito do Serviço, os pedidos dos Utilizadores 
aquando da consulta do Website do Cliente.

Web Site: Conjunto das páginas e conteúdos acessíveis geralmente por intermédio de um 
nome de domínio e que constitui o(s) Web Site(s) do Cliente. 

TTL: (sigla de «Time To Live») Prazo durante o qual os conteúdos estáticos do Website do 
Cliente são conservados na memória Cache do CDN. 

Utilizadores: Internautas que visitam o Web Site do Cliente.



ARTIGO 1 : OBJETO

As presentes condições particulares, completando as condições gerais de serviço da OVH, 
têm por objeto definir as condições técnicas e financeiras nas quais a OVH implementa o 
Serviço CDN DEDICATED durante o período Gamma.

O período GAMMA é uma fase durante a qual o desenvolvimento do Serviço ainda não está 
completamente concluído. Em consequência, alguns recursos ainda não se encontram 
plenamente desenvolvidos e podem não atingir os objetivos desejados.

O Cliente reconhece que durante a fase GAMMA, o Serviço pode encontrar 
disfuncionamentos e subscreve-o com pleno conhecimento desse facto. 

As presentes condições particulares prevalecerão sobre as condições gerais se surgir alguma 
contradição entre estes dois documentos. 

ARTIGO 2 : DESCRITIVO DO SERVIÇO

As partes reconhecem que um Website é composto por partes estáticas e dinâmicas. O Serviço
CDN DEDICATED permite aos Profissionais otimizarem a exibição dos seus Websites com 
destino aos Utilizadores situados por todo o mundo.

O Utilizador, desejando consultar o Website do Cliente, será automaticamente encaminhado 
para o Servidor CDN através do acesso mais direto da rede Internet.

O Serviço é implementado sob reserva do Cliente dispor de um Crédito de tráfego positivo, 
sob pena do Serviço ser automaticamente suspenso e a acessibilidade do site passar a ser 
garantida apenas e diretamente pelo alojamento. 



Os Conteúdos estáticos do Website podem ser armazenados na Cache do CDN mais perto do 
local de ligação do Utilizador e apenas os Conteúdos dinâmicos permanecem no Alojamento 
do Cliente. A apresentação aos Utilizadores do site é assim otimizada e o alojamento do 
Website recebe menos pedidos. 

O alojamento do Website do Cliente pode ser efetuado diretamente na OVH ou junto de outro
prestador de serviços.

ARTIGO 3 : SUPORTE TÉCNICO 

Em todas as situações de deficiente funcionamento do Serviço da responsabilidade da OVH, o
Cliente dispõe da possibilidade de contactar o serviço «Incidente» implementado pela OVH, 
cujos dados de contacto estão disponíveis no site http://www.ovh.pt/. O Cliente reconhece que
a elaboração de um diagnóstico pode ser objecto de faturação desde que o disfuncionamento 
do Serviço não revele ser da responsabilidade da OVH. Em paralelo, para os conselhos 
técnicos relativos à utilização do Serviço, a OVH oferece a possibilidade aos utilizadores de 
se dirigirem ao fórum acessível no endereço http://forum.ovh.pt/ ou de comunicar entre 
utilizadores através da lista de difusão (mailing list) dedicada ao Serviço: cdn@ml.ovh.net

A OVH relembra ao Cliente que o suporte técnico é apenas garantido para o Serviço CDN 
DEDICATED e nunca para o alojamento do Website do Cliente. 

ARTIGO 4 : PRÉ-REQUISITOS / CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O Cliente deve dispor de pelo menos um Nome de domínio e de um serviço de alojamento 
para poder utilizar o Serviço. 

O Serviço necessita da plena administração pelo Cliente do seu ou seus Nome(s) de domínio, 
o que significa que o Cliente deve ser titular do ou dos Nome(s) de domínio ou estar 
mandatado pelo titular e dispor de meios técnicos e humanos necessários à boa 
parametrização do Serviço. A configuração dos servidores DNS do ou dos Nome(s) de 
domínio deve ser alterada pelo Cliente a fim de reencaminhar os Utilizadores para o CDN 
para a exibição do seu ou dos seus Website(s). 



Em caso de deficiente reencaminhamento para o CDN, o Cliente não poderá beneficiar das 
performances do Serviço. 

Após ter efetuado esta alteração e sob reserva da propagação da alteração dos servidores 
DNS, os pedidos dos Utilizadores que consultam o Website do Cliente serão automaticamente
reencaminhados para o servidor CDN que irá recuperar os Conteúdos estáticos diretamente do
alojamento do Cliente (Servidor(es) Backend).

Assim, conforme as Regras de parametrização definidas pelo Cliente, os diferentes Conteúdos
estáticos correspondentes ao Website do Cliente serão armazenados na Memória Cache dos 
Pontos de Presença e permitirão uma exibição mais rápida dos ditos conteúdos quando 
existirem consultas posteriores. O tráfego total correspondente às ligações de saída para os 
Utilizadores é descontado do Crédito de tráfego associado ao Serviço CDN do Cliente. 

A adesão ao Serviço não pode funcionar se o Cliente não dispuser de pelo menos um 
alojamento no qual estejam armazenados os dados do seu Website. 

O Cliente pode consultar no site da OVH a lista dos Pontos de Presença correspondentes aos 
locais nos quais a OVH dispõe de Servidores CDN. O Cliente não pode escolher quais são os 
Pontos de Presença que irá ativar para o seu Serviço, estes são todos ativados por defeito. A 
OVH reserva-se a possibilidade de alterar a localização dos seus Pontos de Presença durante a
duração do Contrato. A OVH informará o Cliente no caso de eliminação de um Ponto de 
presença, sendo que nesta situação o Cliente poderá solicitar a rescisão, sem custos, do seu 
Serviço.

O Cliente não pode configurar mais do que 1.000 nomes de domínio num Servidor CDN. Em 
paralelo, um único Backend pode ser configurado por Nome de domínio. 

Após a validação da sua encomenda pela OVH, esta irá enviar por correio eletrónico as 
condições de implementação do Serviço para o Website do Cliente. 

O Cliente compromete-se a utilizar este Serviço com plena sabedoria.



ARTIGO 5 : OBRIGAÇÕES DA OVH

A OVH HOSTING, LDA. Compromete-se a ser diligente e cuidadosa no fornecimento de um
serviço de qualidade compatível com as práticas comuns da profissão e o atual estado da arte. 

A OVH compromete-se a: 

5.1. Garantir a qualidade e gestão da Infraestrutura OVH e dos Servidores CDN, 
independentemente da qualidade e gestão do site que fica exclusivamente a cargo do Cliente. 

5.2. Manter em bom estado de funcionamento os Servidores CDN. Em caso de falha de um 
deles, a OVH compromete-se a proceder às operações de migração para outro Servidor CDN 
de forma transparente para o Cliente, a fim de limitar os riscos de interrupção do Serviço ou 
de acesso ao Website do Cliente. 

5.3. Garantir o melhor nível de qualidade das suas ferramentas conforme as regras e as 
práticas comuns da profissão. 

ARTIGO 6 : RESPONSABILIDADE DA OVH

A disponibilização deste Serviço não interfere em caso algum no alojamento contratado pelo 
Cliente. Da mesma forma, a OVH não pode garantir níveis de rapidez otimizados pela 
implementação do Serviço, que depende essencialmente do Website do Cliente, dos 
Conteúdos, e dos locais de consulta por parte dos Utilizadores. 

A responsabilidade da OVH não poderá ser exigida em caso de: 

• Falta, negligência, omissão ou falha da parte do cliente, desrespeito dos conselhos dados; 

• Falta, negligência, omissão ou falha de um terceiro sobre o qual a OVH não possua qualquer
poder de controlo de vigilância;



• Força maior, eventos ou incidentes independentes da vontade da OVH;

• Interrupção do Serviço por qualquer motivo previsto no artigo 8.º; 

• Divulgação ou uso ilícito da password entregue confidencialmente ao Cliente; 

• Deterioração da aplicação; 

• Falta de disponibilidade do nome de domínio ou do alojamento do Website do Cliente 
suscetível de ter como consequência uma indisponibilidade do Serviço CDN DEDICATED;

• Deficiente configuração do nome de domínio por parte do Cliente; 

• Destruição parcial ou total das informações transmitidas ou armazenadas após erros 
imputáveis direta ou indiretamente ao Cliente; 

A OVH reserva-se o direito de interromper o Serviço sem aviso prévio, sempre que o Serviço 
CDN do Cliente constitua um perigo para a manutenção da segurança da Infraestrutura OVH, 
ou mais genericamente, sempre que a utilização do Serviço pelo Cliente possa implicar 
responsabilidades para a OVH, seja qual for a razão. 

Noutros casos, a OVH informará o Cliente, previamente, num prazo razoável, e na medida do 
possível, da natureza e da duração da intervenção, para que o Cliente tome as necessárias 
providências. A OVH compromete-se a restabelecer a ligação ao Serviço do Cliente, desde 
que este proceda às intervenções de correção necessárias e adequadas. Em caso de falta 
repetida ou de uma gravidade elevada, a OVH reserva-se o direito de não restabelecer o 
Serviço CDN do Cliente. 

No âmbito do Serviço, a OVH em caso algum intervém na qualidade de alojador do Website 
do Cliente. Em simultâneo, a OVH não poderá ser considerada responsável pelos Conteúdos 
estáticos ou dinâmicos do Website, designadamente: informações, som, texto, imagens, 
elementos de forma, dados acessíveis por intermédio do Servidor CDN do Cliente, 
transmitidos ou colocados Online pelo Cliente e isto a qualquer título. 

A OVH determina apenas a otimização do Serviço e nomeadamente a seleção do Ponto de 
presença mais direto aquando da consulta efetuada por um Utilizador ao Website do Cliente. 



A OVH não poderá ser considerada responsável do desrespeito total ou parcial de uma 
obrigação e/ou falha dos operadores das redes de transporte para o mundo da Internet e em 
especial do seu ou dos seus fornecedores de acesso.

Na hipótese de uma suspensão do Serviço por ter ficado esgotado integralmente o Crédito de 
tráfego, a OVH não garante a reativação do Serviço imediatamente a seguir ao pagamento 
efetuado pelo Cliente, de novos Créditos de tráfego.

As alterações efetuadas no(s) Website(s) pelo Cliente serão efetivas apenas a contar da 
expiração do TTL determinado pelos conteúdos estáticos. Assim, os Utilizadores que estarão 
a consultar o Website apenas irão tomar conhecimento das alterações efetuadas após a 
expiração do TTL. 

O Serviço não dispensa, seja em que circunstância for, o Cliente de tomar todas as medidas 
necessárias à salvaguarda dos dados do seu Website. Em caso algum a OVH comunica a 
cópia dos dados contidos no servidor CDN, pois os dados apenas se encontram guardados 
durante o período determinado pelo TTL.

Consequentemente, incumbe ao Cliente tomar todas as medidas necessárias à salvaguarda dos
dados, em caso de perda, deterioração do seu site Internet, seja qual for a causa, 
designadamente qualquer que não se encontre expressamente prevista no presente contrato.

O Serviço possibilita igualmente dispor de estatistícas que permitem tomar conhecimento de 
informações relativas à utilização do Serviço (tais como: localização dos utilizadores, tráfego 
por Servidor CDN…). A OVH procurará disponibilizar as estatísticas logo que possível, 
porém, o Cliente reconhece que os dados apresentados na Interface de gestão podem conhecer
uma ligeira diferença entre os dados reais e os dados que são disponibilizados em cada 
momento. As estatísticas que são disponibilizadas através desta interface são fornecidas pela 
OVH apenas a título informativo e nunca podem ser causadoras de responsabilidade para a 
OVH.

A utlização do Serviço pode constituir uma medida de segurança no que se refere a limitar o 
impacto de ataques informáticos ao alojamento do Cliente; porém, o Serviço não constitui um 
serviço de firewall, antivírus, etc.. pelo que não dispensa em caso algum o Cliente de tomar 



todas as medidas de segurança para proteger o seu Website e prevenir qualquer ataque de tipo 
de injecção SQL, DDoS, XSS etc…

ARTIGO 7 : OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

7.1. O Cliente compromete-se a dispor da autoridade e da capacidade necessárias à conclusão 
e à execução das obrigações previstas pelas presentes e nomeadamente dos direitos suficientes
para com o Nome de domínio e do alojamento.

7.2. O Cliente compromete-se a fornecer dados válidos que permitam a sua identificação, 
Apelido, Nome, Organização se for o caso, Morada, número de telefone, endereço eletrónico, 
Número de contribuinte; a OVH reserva-se o direito de pedir comprovativos, e nesse caso o 
Cliente fica obrigado a transmitir esses dados nas 72H consequentes ao pedido da OVH; na 
falta de apresentação dos comprovativos exigidos, a OVH reserva-se o direito de suspender os
serviços do Cliente.

7.3. O Cliente actua como entidade independente e assume integralmente os riscos e 
inconvenientes da sua atividade. O Cliente é o único responsável pelo seu Website, pelo 
conteúdo das informações transmitidas, difundidas ou recolhidas, pela sua exploração e 
atualização, bem como por todos os ficheiros, nomeadamente os de endereços.

7.4. O Cliente compromete-se a respeitar os direitos de terceiros, nomeadamente os da 
personalidade e propriedade intelectual, tais como os direitos de autor, direitos sobre patentes 
ou marcas. Em simultâneo, a OVH não poderá ser considerada responsável pelos Conteúdos 
estáticos ou dinâmicos do Website, designadamente: informações, som, texto, imagens, 
elementos de forma, dados acessíveis por intermédio do Servidor CDN do Cliente, 
transmitidos ou colocados Online pelo Cliente, e isto a qualquer título. 

É interdito ao Cliente colocar à disposição do público por intermédio do seu Website ficheiros
ou links de tipo hipertexto em violação, nomeadamente, do direito de autor e/ou o direito da 
propriedade intelectual.

Nestes casos, a OVH reserva-se o direito de rescindir imediatamente e de pleno direito o 
contrato, sem prejuízo do direito a ser ressarcida pelos danos e prejuízos que a OVH tenha 
sofrido.



7.5. Somente o Cliente é responsável pelas consequências do deficiente funcionamento do seu
Website resultante de um mau funcionamento do seu alojamento

7.6. Cabe ao Cliente consultar com regularidade a sua Interface de gestão para conferir o seu 
Crédito de tráfego e o creditar se considerar que o volume de dados processados não se 
encontra suficientemente assegurado de modo a garantir de maneira perene e contínua, o seu 
Serviço CDN DEDICATED.

7.7. A OVH reserva-se a possibilidade de controlar a conformidade da utilização do Serviço 
por parte do Cliente com os termos contratados.

7.8. O Cliente compromete-se a não utilizar o Serviço para a difusão de conteúdos de vídeo 
ou aúdio através da tecnologia de leitura contínua (tradicionalmente intitulada de streaming).

7.9. A OVH reserva o direito de suspender sem aviso prévio o Serviço, nas condições 
previstas no artigo 8.º das presentes, em caso de desrespeito pelo Cliente das condições 
particulares e gerais da OVH e, das leis e regulamentos em vigor, bem como dos direitos de 
terceiros. 

ARTIGO 8 : RESCISÃO, LIMITAÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO 

8.1. A OVH reserva-se a possibilidade de suspender o Serviço nos seguintes casos: 

• Utilização do Serviço em violação das presentes condições particulares ou das 
condições gerais de Serviço da OVH;

• Utilização da totalidade do Crédito de tráfego correspondente ao Serviço do Cliente 
(apenas as ligações entre o Servidor CDN e os Utilizadores são contabilizadas). 

• Utilização do Serviço para fins ilegais ou ilícitos (a título não exaustivo: pedofilia e 
pornografia, terrorismo, incitação ao ódio, site de apostas online não autorizado em 
Portugal, SPAM, site de pirataria, warez etc…) ;

• Recebimento de notificação nesse sentido, proveniente duma autoridade competente, 
administrativa, arbitral ou judiciária, conforme as leis aplicáveis apropriadas; 



• No caso do Cliente não se empenhar em impedir que haja uma utilização fraudulenta 
do Serviço; 

• Suspeita de fraude ou pirataria do Website do Cliente; 

• Tentativa de phishing;

• Sempre que o Serviço do Cliente possa prejudicar a Infraestrutura da OVH; 

• Falta de pagamento por parte do Cliente. 

• Inexistência do direito sobre o Nome de domínio ou alojamento, ou ainda da 
administração do site em questão. 

8.2. Cada parte tem o pleno direito de rescindir o contrato sem responsabilidade e sem dar 
direito a qualquer indemnização, em caso de força maior, conforme indicado nas condições 
previstas nas Condições Gerais de Serviço.

8.3. Noutros casos, o Cliente é livre de rescindir o Contrato por intermédio da sua Interface de
gestão, ou mediante simples envio postal para OVH HOSTING LDA, Avenida Miguel 
Bombarda, nº133- 6A -1050-164 LISBOA.

8.4. Decorridos 5 dias a contar da expiração do Serviço ou de rescisão efectiva, o Crédito de 
Tráfego existente na conta do Cliente é eliminado. 

 


