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TERMOS DE UTILIZAÇÃO DA APPTOTEST 

 

A – Âmbito e objetivo 

1. Estes Termos e Condições de Utilização regulam a obtenção e utilização da 

AppToTest (doravante referida como “app”), uma aplicação para dispositivos 

móveis gerida pela Agência Piaget para o Desenvolvimento. 

2. A AppToTest foi criada ao abrigo das recomendações da OMS que sugerem a 

utilização alargada do autoteste para o VIH como uma solução de rastreio da 

propagação do VIH, integradando um projeto de promoção da literacia em saúde 

e sensibilização para o VIH na área do Grande Porto, incluindo o acesso gratuito 

a um auto-teste para o VIH e acompanhamento do utilizador no processo de 

realização do mesmo. 

3. O projeto foi desenvolvido pela APDES, com apoio da Associação de Farmácias 

de Portugal e da Gilead Sciences, Lda, além de diversos outros parceiros. Sem 

prejuízo, a app é da responsabilidade exclusiva da APDES. 

4. A APDES é uma Organização Não Governamental com sede na Alameda Jean 

Piaget, 100, 4410-372, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. 

 

B – Condições de acesso e utilização 

1. A app tem como destinatário o público em geral (doravante designado por 

"Utilizador"), regendo-se a sua utilização por estes Termos e Condições. O acesso 

e/ou a utilização da app estão sujeitos aos termos e condições aqui estabelecidos 

e à legislação aplicável.  

2. O acesso e/ou a utilização da app implica a aceitação, pelos Utilizadores, dos 

presentes Termos de Utilização. 

3. A app é de acesso público e gratuito e destina-se exclusivamente a maiores de 18 

anos. 

4. A utilização da app implica a aceitação, pelos Utilizadores, dos presentes Termos 

de Utilização e, bem assim, da respetiva Política de Pivacidade.  

A APDES poderá a qualquer altura alterar os presentes Termos e Condições, pelo que 

se aconselha a sua consulta de tempos em tempos. Caso não concorde com alguma das 

regras de utilização da app, iniciais ou fruto de uma alteração subsequente, solicitamos 

que não utilize a mesma e promova a sua eliminação do seu dispositivo móvel. Os 

Termos de Uso e a Política de Privacidade da AppToTest estão disponíveis para 

consulta na App, bem como no website da APDES, 
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em  https://apdes.pt/pt/portfolio/apptotest/ Sugerimos que arquive ou imprima uma 

cópia deste documento para sua futura referência. 

5. A APDES reserva-se o direito de interromper o acesso à app pelo período que 

determine como necessário, por quaisquer razões de ordem técnica, 

administrativa, de força maior ou outras que possam surgir e não estejam 

diretamente aqui contempladas. A APDES também não garante que a app 

funcione corretamente, de forma ininterrupta ou que seja isenta de erros ou falhas, 

não concedendo qualquer garantia sobre as mesmas. A APDES não poderá ser 

responsabilizada por qualquer suspensão ou interrupção de acesso que venha a 

ocorrer em consequência de factos que não lhe sejam imputáveis ou que sejam 

imputáveis a título de mera negligência. Se a app deixar de funcionar, deverá 

verificar se foram disponibilizados updates ou novas versões. Neste caso, deverá 

descarregar as mesmas. 

 

C – Funcionalidades da app 

1. Tendo como propósito a promoção da literacia em saúde e sensibilização para o 

VIH, através da app o Utilizador poderá: 

 

ii. Aceder a informação relativa à importância de fazer o teste para VIH, 

estratégias de prevenção do VIH e sobre como aderir ao tratamento no caso 

de obter um teste reativo e de se confirmar um teste positivo;   

iii. Receber recomendações a seguir pelo utilizador relativas à: literacia sobre o 

VIH/Sida, realização de autoteste para o VIH e fazer o seguimento adequado 

nos cuidados de saúde quando cabível.  

iv. Solicitar a realização gratuita de um autoteste de VIH, o qual poderá ser 

levantado numa das farmácias associadas ao projeto à sua escolha na própria 

app e integradas na área do Grande Porto. Para o efeito, bastará que apresente 

na farmácia o código que venha a ser gerado pela app. 

v. Preencher, caso assim o entenda, um questionário de perfil socio-demográfico 

e um inquérito de satisfação que permita apoiar a APDES na melhoraria das 

funcionalidades da AppToTest. 

2.  A app não executa qualquer avaliação médica, não presta nem pretende prestar 

aconselhamento médico, tal como não presta informações relativas à utilização de 

qualquer medicamento comercializado para o tratamento do VIH, nem prescreve 

ou sugere qualquer tipo de medicamentos ou terapêutica. A informação contida 

na app não substitui nem pretende substituir o aconselhamento que lhe deve ser 

prestado pelos profissionais de saúde que o acompanham. A app não permite, de 

forma alguma, proceder a qualquer tipo de diagnóstico ou prescrição de 

tratamento, sendo estes atos exclusivos dos profissionais da saúde. É importante 

que discuta as suas opções terapêuticas, bem como qualquer questão que tenha, 

com o seu médico. 
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D – Deveres e responsabilidades do utilizador 

1. O utilizador é responsável pela utilização da app. 

2. O utilizador deverá tomar as medidas de segurança necessárias para proteger o 

seu dispositivo contra acesso não-autorizado de terceiros e contra aplicações 

danosas. O utilizador é alertado para os riscos de segurança associados à utilização 

da Internet e tecnologias baseadas na Internet. 

3. O utilizador deverá verificar a correção e completude da informação introduzida 

na app. 

4. O Utilizador não pode, no âmbito da sua utilização da app, praticar qualquer um 

dos seguintes atos ou permitir a terceiros a prática de qualquer um dos seguintes 

atos: 

i. Aceder à app através de meios não permitidos, ou utilizar formas modificadas 

de software com o objetivo de, designadamente, obter acesso não autorizado; 

ii. Utilizar a app para disponibilizar ou divulgar emails e/ou conteúdos não 

solicitados para além dos expressamente previstos nos presentes Termos, 

designadamente os que incluam informações, promoções ou publicidade a 

medicamentos, produtos ou serviços; 

iii. Utilizar a app no âmbito de atividades proibidas por lei ou que impliquem (i) 

uma violação de direitos de terceiros, (ii) a prática de atos ofensivos da ordem 

pública ou dos bons costumes, incluindo atos ameaçadores, maldosos, 

abusivos, assediantes, difamatórios, injuriosos, ordinários, obscenos ou 

indecentes, (iii) a promoção do ódio, violência ou intolerância racial, política 

ou religiosa ou (iv) o incentivo, promoção, facilitação ou instrução a outros 

para praticarem as atividades referidas; 

iv. Utilizar a app para disponibilizar ou transmitir, propositada ou 

negligentemente, qualquer tipo de material que contenha ou possa conter 

vírus, worms, defeitos, cavalos de Tróia ou outro item ou códigos 

informáticos, ficheiros ou programas que sejam suscetíveis de interromper, 

destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer equipamento ou sistema 

informático (hardware ou software) ou equipamento de telecomunicações; 

v. Praticar quaisquer atos que possam causar danos ou colocar em risco a 

integridade, continuidade ou qualidade da app, devendo utilizá-las de forma 

responsável, prudente e cuidadosa e em respeito das disposições legais e estes 

Termos de Utilização. 

 

E – Responsabilidade e garantia 

1. Apesar de APDES e dos programadores desenvolverem todos os esforços para 

assegurar a correção da informação, conteúdo e comunicações constantes da app, 

não oferecem qualquer garantia da sua correção, precisão, atualidade ou 

fiabilidade. A APDES reserva o direito de, em qualquer altura, sem notícia prévia, 
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parcial ou totalmente alterar, eliminar ou temporariamente não publicar 

informação ou conteúdos na e sobre a app. 

2. Na medida em que a lei o permita, a APDES e os promotores expressamente 

excluem qualquer responsabilidade por danos materiais ou imateriais, incluindo 

danos emergentes ou lucros cessantes, decorrentes, por exemplo, do acesso, 

utilização ou não utilização da app e das informações, conteúdos e comunicações 

associados, do uso indevido da ligação, de falhas técnicas ou da violação dos 

deveres de cuidado dos utilizadores. 

3. O utilizador é responsável e assume os riscos advenientes de qualquer ação ou 

comportamento assumido em virtude do acesso a informações, conteúdos ou 

comunicações através da app, por exemplo, a opção pelo abandono do processo. 

Em caso algum a APDES ou os programadores serão responsáveis por quaisquer 

danos daí resultantes. 

4. A APDES e os programadores não assumem qualquer responsabilidade e não 

oferecem qualquer garantia de que a funcionalidade e utilização da app estarão 

permanente e continuamente disponíveis e isentas de defeitos ou falhas, que os 

defeitos sejam corrigidos, ou que os servidores estejam isentos de vírus ou 

elementos danosos. 

5. Cabe também a cada Utilizador adotar as medidas necessárias para proteger o seu 

dispositivo móvel. A APDES não se responsabiliza pelos danos ou prejuízos que 

possam resultar de: 

i. Dispositivos utilizados pelo Utilizador para utilizar a app; 

ii. Utilização ou impossibilidade de utilização da app, incluindo, nomeadamente, 

atrasos, interrupções, erros, interferências e suspensão de comunicações, 

omissões, vírus, bugs, e ainda avarias e/ou problemas de funcionamento das 

mesmas; 

iii. Atrasos ou bloqueios no uso causados por deficiências ou sobrecargas de 

Internet ou em outros sistemas eletrónicos; 

iv. Suspensão, não funcionamento ou utilização não autorizada dos servidores 

nos quais a app se encontre alojada; 

v. Atrasos, interrupção, funcionamento incorreto ou mau funcionamento dos 

sistemas e redes de terceiros que se liguem à app; 

vi. Atuações ilegítimas de terceiros; 

vii. Possíveis erros ou deficiências de segurança que se possam produzir pela 

utilização de equipamentos terminais ou browsers desatualizados ou 

inseguros, falhas que resultem dos serviços de comunicação eletrónica 

utilizados pelo utilizador, assim como pela ativação dos dispositivos de 

conservação de palavras-chave ou códigos de identificação do Utilizador, ou 

pelos danos, erros ou inexatidões que possam resultar do mau funcionamento 

dos mesmos. 

6. A APDES não é responsável por referências ou links para sítios web de entidades 

terceiras. A APDES não assume qualquer responsabilidade pela continuidade, 

conteúdo ou correção de tal informação. O acesso e utilização de tais sítios é da 
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responsabilidade do utilizador. A APDES declara explicitamente não ter qualquer 

influência na conceção, conteúdo ou oferta dos sítios web em questão. A 

informação e serviços fornecidos dos sítios referidos em questão é da inteira 

responsabilidade das entidades terceiras. 

 

F – Proteção de dados 

1. É de responsabilidade da APDES o tratamento de dados pessoais dos utilizadores 

que acedem à app. 

2. Com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados (aprovado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016), na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e nas 

disposições da legislação nacional portuguesa sobre proteção de dados, todas as 

pessoas têm direito à privacidade e à proteção contra a utilização indevida dos 

seus dados pessoais. O tratamento de dados pessoais é regido pelo Regulamento 

Geral de proteção de dados, pela Lei Portuguesa de Proteção de Dados e pela 

Política de Privacidade da AppToTest.  

 

G – Cessação do uso e descontinuação da app 

1. O utilizador pode terminar o uso da app em qualquer altura, eliminando ou 

desinstalando a app do seu dispositivo móvel. 

2. A APDES poderá, a qualquer altura, terminar o licenciamento da app, caso em 

que este deixará de funcionar, designadamente (mas não exclusivamente) uma vez 

atingido o limite de autotestes de VIH disponíveis no âmbito do projeto de de 

promoção da literacia em saúde e sensibilização para o VIH em que a app se 

integra. 

 

H – Copyright e propriedade intelectual 

1. Todo o conteúdo da app, incluindo quaisquer imagens ou texto, está protegido por 

direitos de autor. A APDES concede ao Utilizador uma licença pessoal, não-

exclusiva e não transferível de acesso e utilização da app. Ao abrigo desta licença, 

pode descarregar ou imprimir materiais desta app, se tal opção lhe for apresentada, 

unicamente para seu uso pessoal e não comercial. 

2. A informação e conteúdos na app são tornados acessíveis ao público. Não é 

permitida qualquer outra reprodução ou transmissão de conteúdos a terceiros. O 

descarregamento ou cópia de conteúdos, incluindo as imagens, fotografias ou 

outros ficheiros não traduz qualquer transferência de direitos relativos a tais 

conteúdos. Os direitos de autor e quaisquer outros direitos relativos ao conteúdo, 
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imagens, fotografias ou outros ficheiros desta app são detidos exclusivamente pela 

APDES.  

3. Salvo prévia autorização escrita da APDES, o Utilizador está expressamente 

proibido de praticar ou tentar praticar qualquer um dos seguintes atos: 

i. Utilizar a app em violação destes Termos e Condições; 

ii. Utilizar a app para desenvolver ou comercializar qualquer solução que infrinja 

os direitos de propriedade intelectual da APDES; 

iii. Reproduzir, por quaisquer meios ou forma, a app; 

iv. Distribuir, colocar à disposição de terceiros, demonstrar, comercializar, 

disponibilizar, licenciar ou transmitir, por qualquer forma ou meio, a app a 

terceiros; 

v. Descompilar ou descodificar a app, aceder ao seu código fonte, ou de qualquer 

forma cancelar, avariar, evitar, ultrapassar, remover, desativar ou 

comprometer qualquer sistema, mecanismo ou medida de segurança integrado 

ou disponibilizado com a app (incluindo desencriptar qualquer código 

encriptado); 

vi. Proceder a qualquer tipo de alterações, intervenções ou modificações, 

incluindo tradução da app; 

vii. Remover qualquer aviso de direitos de autor, marca comercial ou avisos de 

direitos de propriedade da app. 

 

I - Termos de licença adicionais da Apple App Store 

Se a app lhe for disponibilizada através da App Store da Apple Inc. (Apple Inc. em 

conjunto com todas as suas filiais, “Apple”), os seguintes termos e condições aplicam-se 

a si para além de todos os outros termos e condições dos presentes Termos de Utilização: 

- As partes reconhecem que a Apple não tem obrigação de fornecer quaisquer serviços de 

manutenção ou suporte relativamente à Plataforma. 

- Se qualquer dos termos e condições dos presentes Termos de Utilização não estiver em 

conformidade ou estiver em conflito com as instruções aplicáveis da Apple relativamente 

aos Termos Mínimos do Acordo de Licençado Utilizador Final do Promotor, localizado 

em http://www.apple.com/legal/internet-serviços/itunes/appstore/dev/minterms/ (os 

“Termos ALUF da Apple”) ou os Termos e Condições da App Store, localizados em 

http://www.apple.com/legal/internet-serviços/itunes/ca/terms.html (os “Termos da Apple 

App Store”) a partir da Data de Entrada em Vigor, os termos e condições dos Termos 

ALUF da Apple ou os Termos da Apple App Store, conforme for aplicável, aplicam-se 

na medida da referida inconformidade ou conflito. 

 

J - Termos de licença adicionais da Google Play 

http://www.apple.com/legal/internet-servi%C3%A7os/itunes/appstore/dev/minterms/
http://www.apple.com/legal/internet-servi%C3%A7os/itunes/ca/terms.html
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Se a app lhe for disponibilizada através da Google Inc. (Google Inc. em conjunto com as 

suas filiais, “Google”) ou Google Play, os seguintes termos e condições aplicam-se a si, 

para além de todos os outros termos e condições dos presentes Termos de Utilização: 

- Reconhece que a Google não é responsável pelo fornecimento de serviços de suporte 

em relação à Plataforma. 

- Se qualquer dos termos e condições dos presentes Termos de Utilização não estiver em 

conformidade ou estiver em conflito com o Acordo de Distribuição do Promotor Google 

Play da Google localizado em https://play.google.com/about/developer-distribução-

agreement.html (os “Termos ALUF da Google”) a partir da Data de Entrada em Vigor, 

os termos e condições dos Termos ALUF da Google aplicam-se na medida da referida 

inconformidade ou conflito. 

 

L – Disposições finais 

1. Estas disposições foram publicadas em português.  

2. A utilização da app é gratuita para os utilizadores. Quaisquer custos resultantes 

de acesso à Internet para viabilizar o funcionamento da app são suportados pelo 

utilizador. 

3. No caso de uma das disposições dos Termos e Condições de Utilização ser 

inválida ou não aplicável, as demais disposições não deverão ser afetadas. 

4. A Lei portuguesa deverá ser aplicada, salvo quando o direito da União Europeia 

determine outramente. 

 

M – Como poderá obter esclarecimentos adicionais 

1. Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada com os presentes termos 

de utilização da app, com o projeto de promoção da literacia em saúde e 

sensibilização para o VIH ou com o funcionamento da App, deverá contactar a 

APDES: 

e-mail: rgpd@apdes.pt 

telefone: 227531106 

Morada: Alameda Jean Piaget, 100, 4410-372, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. 

 

A APDES envidará os seus esforços razoáveis para resolver os problemas identificados, 

mas não garante que os mesmos serão resolvidos. 

 

https://play.google.com/about/developer-distribu%C3%A7%C3%A3o-agreement.html
https://play.google.com/about/developer-distribu%C3%A7%C3%A3o-agreement.html
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