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CONDIÇÕES PARTICULARES DE MENSAGENS COLABORATIVA – 

HOSTED EXCHANGE 

 

Última versão com data de 30 de Outubro de 2015 

 

 

ARTIGO 1º : OBJETO 

 

As presentes Condições Particulares, que completam as Condições Gerais de Serviço da OVH, 
destinam-se a definir as condições técnicas e financeiras relativas ao Serviço de Mensagens  
Colaborativas desenvolvido pela OVH a partir da solução Microsoft® Exchange. Estas condições 
também têm por finalidade definir as disposições contratuais aplicáveis à adesão e utilização do 
Serviço pelo Cliente. 

 

As presentes Condições Particulares prevalecem sobre as Condições Gerais em caso de conflito 
entre as disposições dos dois documentos em questão. 

 

O Serviço oferece funcionalidades de Mensagens Eletrónicas que permitem o envio e receção 
de correio eletrónico, utilização de calendários, e espaço de armazenamento de ficheiros, etc. 

 

 

ARTIGO 2º : MEIOS 

 

O Serviço está acessível na rede Internet através de uma ligação à Internet. A OVH comercializa 
uma oferta de mensagens colaborativas desenvolvida com base na solução Microsoft® 
Exchange. O Serviço apresenta simultaneamente funcionalidades de mensagens eletrónicas e 
um espaço de trabalho colaborativo que permite a troca de ficheiros, a criação de calendários 
pessoais, etc. Nesse sentido, a OVH recorda que devido à natureza altamente técnica do 
Serviço apenas se encontra sujeita a uma obrigação de meios. 

 

 

ARTIGO 3º : DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

O Serviço define-se como uma solução de Mensagens eletrónicas com base na solução 
Microsoft® Exchange que permite além da funcionalidade de transmissão/receção de 
mensagens de correio eletrónico, a partilha de recursos ou informações num universo 
colaborativo entre as Contas criadas no nome de domínio no qual está instalado o Serviço. Pode 
tratar-se de calendários, eventos, ficheiros, tarefas de trabalho... 
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Uma Conta define-se como um espaço de Mensagens Colaborativas criado pelo Cliente e 
exclusivamente dedicado a um utilizador final do Serviço. Cada Conta tem por base uma Licença 
Exchange e dispõe do seu próprio espaço de armazenamento. 

 

 

ARTIGO 4º : CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E ATIVAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Para aderir ao Serviço, o Cliente deverá ter um Nome de Domínio do qual seja o Administrador. 
Neste sentido, reconhece ter a capacidade de alterar a configuração do Nome de Domínio, 
servidores DNS... 

 

A OVH não garante a compatibilidade do Serviço com todas as extensões disponíveis para os 
nomes de domínio. A título ilustrativo, entre as extensões comercializadas pela OVH na data de 
elaboração do presente documento, a extensão .TEL é incompatível com o Serviço. A OVH 
recomenda ao Cliente que verifique no website da OVH a compatibilidade do seu Nome de 
Domínio com o Serviço. 

 

É fundamental que o Cliente tenha a qualidade de Administrador do seu Nome de Domínio antes 
de proceder à subscrição do Serviço. Com efeito, a implementação do Serviço pode requerer 
operações na configuração do Nome de Domínio para permitir uma instalação correta do Serviço.  

 

Cabe ao Cliente verificar que está em conformidade com as disposições do presente artigo antes 
de qualquer adesão ao Serviço; caso contrário, poderá solicitar a rescisão do Serviço de acordo 
com as Condições Gerais de Serviço da OVH. 

 

A ativação do Serviço ocorre após confirmação do pagamento do Cliente e consiste na criação 
do Serviço e envio pela OVH de códigos de acesso que permitem a gestão do mesmo. 

 

 

ARTIGO 5º : CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

 

Após confirmação da encomenda do Cliente pela OVH, a OVH procede à instalação do Serviço 
do Cliente. Incumbe então ao Cliente ligar-se à sua Interface de Gestão para realizar a 
configuração do Serviço.  

 

O Cliente deve especificar o Nome de Domínio no qual pretende instalar o Serviço e a 
configuração técnica do seu Nome de Domínio. 

 

O Cliente cria as Contas nos nomes de domínio geridos na OVH diretamente na sua Interface de 
Gestão, as quais lhe serão cobradas ou debitadas nas condições definidas no artigo 9º das 
presentes Condições Particulares.  

 

A OVH oferece ao Cliente a possibilidade de escolher entre Contas diferentes, cada uma com 
uma lista de funcionalidades disponíveis. A OVH reserva-se o direito de adicionar novas 
disponibilidades ou de desenvolver as funcionalidades existentes. 
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Incumbe ao Cliente determinar quais as funcionalidades que pretende atribuir a cada um dos 
seus utilizadores e subscrever, em conformidade, as contas correspondentes. O Cliente pode 
adquirir diferentes tipos de Contas no Serviço. 

 

 

ARTIGO 6º : OBRIGAÇÕES DA OVH 

 

A OVH compromete-se a prestar toda a assistência e diligência necessárias para a prestação de 
um serviço de qualidade, em conformidade com as práticas comuns da profissão e as 
tecnologias de ponta atuais. A OVH compromete-se a: 

 

6.1 Manter em bom estado de funcionamento os equipamentos técnicos nos quais está instalado 
o Serviço do Cliente. 

 

6.2 Assegurar o acesso à Interface de Gestão e ao Serviço através da Internet. A OVH reserva-
se igualmente o direito de interromper o Serviço para realizar qualquer intervenção técnica para 
melhorar o seu funcionamento.  

 

6.3. Intervir rapidamente, a pedido do Cliente, em caso de qualquer incidente que não resulte do 
uso indevido do Serviço pelo Cliente. 

 

6.4. Garantir a manutenção, ao mais alto nível, da qualidade das suas ferramentas de acordo 
com as regras e uso da profissão. 

 

6.5. Garantir a confidencialidade dos Dados do Cliente sujeita à configuração correta por parte 
deste de quaisquer acessos ao Serviço, de acordo com o disposto no artigo 8.º das presentes 
Condições Particulares. 

 

 

ARTIGO 7º : RESPONSABILIDADE DA OVH 

 

A OVH reserva-se o direito de interromper o Serviço do Cliente, se este representar um perigo 
para manutenção da segurança da plataforma de alojamento da OVH, ainda que na sequência 
de uma utilização anormal, dolosa ou fraudulenta do referido Serviço. Nesse caso, a OVH 
esforçar-se-á por informar previamente, e na medida do possível, o Cliente. 

 

A OVH não pode ser responsabilizada pelo conteúdo das informações, som, texto, imagens, 
elementos de forma, dados de qualquer natureza, acessíveis no Serviço do Cliente, ou 
transmitidos ou disponibilizados online pelo Cliente ou pelos utilizadores do seu Serviço, seja a 
que título for.  

 

A OVH não pode ser responsabilizada pelo incumprimento total ou parcial de qualquer obrigação 
e/ou falha dos operadores de redes de transporte para a Internet e, em particular, do fornecedor 
ou fornecedores de acesso do Cliente.  
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No âmbito das mensagens de correio eletrónico, a OVH não pode garantir a correta entrega de 
mensagens eletrónicas enviadas a partir do Serviço pelo Cliente ou por qualquer um dos 
utilizadores do Serviço, se a dimensão da mensagem for superior à dimensão padrão usada 
pelos fornecedores de serviços de mensagens eletrónicas, ou seja, 10 megabytes (MB). 

 

Para garantir a segurança do Serviço ou o seu funcionamento correto, a OVH reserva-se o 
direito de restringir as características técnicas de acesso ao Serviço, incluindo taxas de 
transferência de ficheiros, condições de acesso à plataforma ou, ainda, de bloquear qualquer 
acesso proveniente de redes ou endereços IP considerados pela OVH como não seguros ou 
mal-intencionados. 

 

A OVH declina qualquer responsabilidade pelo mau funcionamento do Serviço que seja 
resultante da respetiva configuração pelo Cliente.  

 

A OVH reserva-se o direito de suspender o Serviço em caso de utilização do mesmo que não 
esteja em conformidade com as presentes Condições Particulares ou com as Condições Gerais 
de Serviço da OVH, leis e regulamentos em vigor, ou que infrinja quaisquer direitos de terceiros, 
ou ainda caso tal lhe seja solicitado por qualquer autoridade competente. Da mesma forma, a 
OVH poderá necessitar de aceder aos dados do Cliente a pedido dessa autoridade. 

 

 

ARTIGO 8º : OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE 

 

8.1 O Cliente age como entidade independente e, como tal, assume integralmente os riscos e 
perigos da sua atividade. O Cliente é o único responsável pelos serviços, aplicações e software 
armazenados no seu Serviço, pelo conteúdo das informações transmitidas, distribuídas ou 
recolhidas, sua exploração e atualização, bem como todos os ficheiros, incluindo ficheiros de 
endereço. O Cliente compromete-se, em particular, a respeitar os direitos de terceiros, incluindo 
direitos de personalidade, direitos de propriedade intelectual de terceiros, tais como direitos 
autorais, direitos sobre patentes ou marcas. Em conformidade, a OVH não pode ser 
responsabilizada pelo conteúdo das informações transmitidas, distribuídas ou recolhidas, sua 
exploração e atualização, e por todos os ficheiros, incluindo ficheiros de endereços, seja a que 
título for. 

 

A OVH apenas pode alertar o Cliente sobre as consequências jurídicas que possam resultar de 
atividades ilícitas realizadas no Serviço, isentando-se de qualquer responsabilidade solidária 
relativamente à utilização de dados colocados à disposição dos utilizadores pelo Cliente.  

 

O mesmo se aplica no caso de o Cliente utilizar de forma comprovada qualquer técnica de Spam 
na Internet, comportamento esse que causará a interrupção sem aviso prévio do Serviço e a 
rescisão das presentes condições. 

 

Nestas circunstâncias, o Cliente não poderá solicitar à OVH o reembolso das verbas já pagas. 
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8.2. O Cliente deverá assumir integralmente as consequências de qualquer falha de 
funcionamento do Serviço que possa resultar da utilização pelos seus colaboradores, utilizadores 
do Serviço, ou qualquer pessoa a quem o Cliente tenha fornecido a sua palavra ou palavras-
passe que permitem o acesso à totalidade ou parte do Serviço. Da mesma forma, o Cliente e/ou 
utilizadores do Serviço devem assumir integralmente as consequências da perda da palavra ou 
palavras-passe acima referidas. 

 

8.3. O Cliente é o único responsável pela criação, gestão, administração e eliminação das 
Contas que subscreve através do Serviço. Incumbe-lhe, em conformidade, garantir a gestão 
correta dos acessos dos utilizadores às Contas e eventuais dados armazenados no espaço de 
trabalho colaborativo. É da responsabilidade do Cliente criar palavras-passe para cada uma das 
Contas que cria no Serviço. 

Como tal, a OVH não assume qualquer responsabilidade em caso de intrusão na Interface de 
Gestão ou nas Contas que possa ser diretamente atribuível a uma gestão incorreta dos acessos 
pelo Cliente. 

 

8.4. Incumbe ao Cliente garantir que dispõe efetivamente de um sistema de salvaguarda dos 
seus dados antes de proceder à eliminação de uma Conta. Nesse caso, a totalidade dos dados 
correspondentes à Conta em questão serão eliminados pela OVH. 

 

8.5. O Cliente compromete-se a controlar a segurança dos seus dados, bem como a gestão dos 
acessos a cada uma das Contas. 

 

8.6. A OVH recorda o Cliente que a violação do sigilo da correspondência é criminalmente 
punível nos termos dos artigos 194.º e seguintes do Código Penal e artigos 6.º e seguintes da 
Lei do Cibercrime. 

 

8.7. O Cliente garante ser o Administrador do Nome de Domínio durante toda a duração do 
Serviço. 

 

8.8. we 

 

 

ARTIGO 9º : PREÇOS, PAGAMENTO E FATURAÇÃO 

 

9.1 Preços 

 

Os preços mensais e anuais aplicáveis ao Serviço estão disponíveis no website 
http://www.ovh.pt. 

 

Para cada Conta subscrita, o Cliente tem a opção de escolher uma duração mensal ou anual. 

 

9.2. Encomenda inicial 

 

http://www.ovh.pt/
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O pagamento da encomenda inicial deve ser feito por cartão de crédito (VISA, MASTERCARD, 
ou outro), cheque, transferência bancária, Multibanco ou Paypal. 

 

Não será aceite nem válido qualquer outro meio de pagamento que não um dos acima 

mencionados. 

 

9.3. Renovação do Serviço 

 

Posteriormente, incumbe ao Cliente proceder ao pagamento do Serviço através de qualquer 
meio de pagamento autorizado pela OVH e colocado à disposição do Cliente para execução das 
presentes condições. 

 

A contar da data de expiração do período incialmente escolhido, o contrato subscrito pelo Cliente 
é automaticamente renovado por um período indêntico, sendo o pagamento automaticamente 
debitado no cartão de crédito ou conta PayPal do Cliente 

 

O Cliente pode alterar o período de  renovação do Serviço através de sua interface de gestão. 

 

A renovação do Serviço apenas abrange as Contas existentes (já criadas) na data de aniversário 
do Serviço, que são automaticamente renovadas para o período de faturação seguinte.  

 

O Cliente pode, no entanto, impedir a renovação de uma ou mais contas do seu Serviço através 
da sua Interface de Gestão. A conta ou contas selecionadas não serão renovadas no final do 
período em curso no momento do pedido feito pelo Cliente. 

 

9.4. Opções 

 

Qualquer opção subscrita no âmbito do Serviço será objeto de faturação separada nas 
condições aplicáveis à opção e definidas no website da OVH. Como tal, poderá ser objeto de 
faturação por ato, mês ou ano, dependendo do tipo de opção. 

 

9.5. Consequências de atraso no pagamento 

 

Se surgirem dificuldades no pagamento do valor da fatura emitida ao Cliente, será enviada uma 
mensagem de correio eletrónico ao Cliente para o endereço indicado na Interface de Gestão 
solicitando a realização do pagamento o mais rapidamente possível, o mais tardar no prazo de 
oito dias para evitar qualquer interrupção do serviço. 

 

Na falta de receção do pagamento e respetiva validação pela OVH no prazo de oito dias após o 
envio da primeira mensagem eletrónica, a OVH procederá à suspensão do Serviço e de todas as 
Contas subscritas para o Serviço.  
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O Cliente terá, então, 48 horas para renovar o Serviço; se o pagamento não for validado pela 
OVH nesse período de tempo, a OVH procederá à eliminação do Serviço do Cliente e de todos 
os dados armazenados. 

 

Por acordo expresso, e salvo adiantamento atempadamente solicitado e concedido pela OVH de 
modo particular e por escrito, a falta de pagamento, total ou parcial, no vencimento de qualquer 
quantia devida nos termos do contrato resultará, de pleno direito e sem aviso prévio, na 
suspensão de quaisquer prestações em curso, qualquer que seja a sua natureza, sem prejuízo 
da OVH fazer uso do direito de rescisão do contrato estipulado no artigo 7º das Condições 
Gerais de Serviço da OVH. 

 

Qualquer desacordo quanto à faturação ou natureza do Serviço deve ser expresso por correio 
eletrónico enviado ao Suporte OVH no prazo de 5 dias a contar da fatura de renovação. 

 

No caso de quaisquer custos serem suportados pela OVH ou pela empresa Microsoft®, a OVH 
informará o Cliente e enviar-lhe-á os comprovativos e fatura correspondentes. O reembolso 
destes montantes será solicitado ao Cliente. O Cliente pode, nesse caso, pagar o montante 
devido por meio de cheque em Euro. 

 

 

ARTIGO 10º: LIVRE RESOLUÇÃO 

 

Nos termos do artigo 14.º das Condições Gerais de Serviço, o Cliente (que é considerado como 
consumidor no sentido que lhe é atribuído nas disposições do Código do Consumidor) aceita 
expressamente a execução imediata da prestação após validação da sua encomenda, 
renunciando explicitamente ao seu direito de retratação. A partir da confirmação do pagamento, 
o Cliente terá acesso à sua Interface de Gestão e aos Serviços de Mensagens Colaborativas e 
poderá controlar as Contas que selecionou. Consequentemente, e de acordo com os termos do 
artigo 17.º n.º 1 alínea l) do Decreto-Lei n.º 24/20014, de 14 de Fevereiro, não é aplicável o 
direito de livre resolução relativamente a qualquer encomenda ou renovação do Serviço. 

 

 


