Sobre o Site

Todo o utilizador deste site está vinculado à aceitação e respeito pelas condições que a seguir
se indicam:
...............................................................................................................................................
Direitos de autor
O conteúdo deste site é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos e Direitos de
Propriedade Industrial ao abrigo das leis portuguesas e da União Europeia, convenções
internacionais não podendo ser utilizado, fora das condições admitidas neste site.
1. O acesso e o uso das imagens e textos ou quaisquer elementos do site do Museu Nacional
da Música, estão sujeitos aos seguintes termos e condições:
1.A. Os textos, imagens e dados do site do Museu Nacional da Música estão protegidos por
direitos de autor, podendo também estar sujeitos a outras restrições.
1.B. O Museu Nacional da Música / Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) detém todos
os direitos, incluindo os direitos de autor sobre os dados, imagens, documentação, textos e
qualquer outra informação contidos neste site. Os direitos de autor e outros direitos de
propriedade podem ser detidos por outros indivíduos ou entidades para além de, ou em
acumulação, com o Museu Nacional da Música / Instituto Português de Museus.
1.C. Os materiais são disponibilizados para usos não comerciais limitados. Os utilizadores
podem fazer a transferência de dados para uso pessoal, sujeitando-se às condições adicionais
que possam ser aplicadas a quaisquer materiais deste site. Os utilizadores devem, contudo,
citar o autor e origem dos materiais, e as citações devem incluir a referência www.museudam
usica-ipmuseus.pt
.
2. O Museu Nacional da Música / Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) não garante
que os materiais disponibilizados neste site não infrinjam os direitos de autor de entidades
terceiras não detidos pelo Museu Nacional da Música / Instituto Português de Museus. Por
exemplo, alguns trabalhos podem estar sob a protecção de direitos de autor dos próprios
artistas ou dos seus herdeiros. Algumas obras podem estar sujeitas à restrição de uso sob
qualquer forma. Nestes casos, não poderão ser copiados ou transferidos deste sitio sem prévia
autorização dos detentores dos respectivos direitos de autor.
3. A cópia ou difusão sob qualquer forma para uso comercial, incluindo publicações comerciais
ou para lucro pessoal é estritamente proibida.
4. A utilização dos materiais disponibilizados neste site tendo em vista outros usos além dos
aqui referidos e autorizados está sujeita à obtenção de autorização prévia. A autorização para
outros usos será garantida caso a caso e de acordo com a decisão do Museu Nacional da
Música e da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
Para utilização das obras reproduzidas neste site, pertencentes ao acervo do Museu, deve ser
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contactada ao Arquivo de Documentação Fotográfica da Direcção geral do Património Cultural
(Calçada do Mirante n. 10-A, 1300-4118 Lisboa, tel. 213617127, fax 213617129, ddf@ipmuse
us.pt
). O
regulamento de cedência de imagens ("Regulamento para a execução, reprodução e aquisição
de fotografias e de bens culturais dos museus") está disponível em
http://www.patrimoniocultural.pt/
.
5. Relativamente à utilização de qualquer outra imagem do site ou textos, contactar o Museu
Nacional da Música.
...............................................................................................................................................
Confidencialidade
Em certos formulários é requerido aos utilizadores o fornecimento de contactos e/ou de
informações que podem ser consideradas de carácter pessoal. A informação recolhida é
utilizada pelo Museu Nacional da Música para conhecer os seus visitantes no sentido de
perceber a melhor forma de os servir.
No caso da mailing list, assegura-se a privacidade dos dados pessoais fornecidos que serão
apenas utilizados na divulgação das actividades do museu.
O Museu Nacional da Música garante a todos os seus utilizadores que:
·:· Nenhum dado pessoal será facultado a terceiros sem o prévio consentimento do seu titular;
·:· Nenhum dos dados pessoais que nos seja confiado será facultado, por via gratuita ou
comercial, a empresas de "marketing" directo ou outras entidades que utilizem mailing lists
para publicitação dos seus produtos e/ou serviços.
O Museu Nacional da Música reserva-se o direito de poder fornecer dados agregados (tais
como localidade, idade e outros) para fins considerados de utilidade pública, designadamente
no âmbito de produção estatística.
Haverá todavia lugar à identificação dos utilizadores sempre que se cometam actos ilegais
dentro do site, violem o respectivo código de conduta, ou quando tal for solicitado por decisão
judicial.
...............................................................................................................................................
Declaração de exoneração de responsabilidade
O material contido neste site é constituído por informações de carácter geral que não são
necessariamente exaustivos, rigorosos ou actualizados.
O Museu Nacional da Música pode estabelecer links entre o seu site e sites de terceiros, tal
como outros podem estabelecer links com este. Os sites de terceiros operam de acordo com os
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seus próprios termos e condições. O Museu Nacional da Música não tem qualquer controle
sobre esses sites e por isso torna público que não é responsável, em caso algum, pelo
conteúdo, publicidade, produtos ou qualquer item apresentado em sites de terceiros.
É objectivo deste site minimizar os inconvenientes causados por erros técnicos. Todavia
determinados dados ou informação aqui contidos podem ter sido criados ou estruturados em
ficheiros ou formatos não isentos de erros, com a consequência de não se poder garantir a não
interrupção ou a não perturbação do serviço por causa de tais problemas. O Museu Nacional
da Música não assume qualquer responsabilidade por tais problemas que surjam na sequência
da consulta deste site.
...............................................................................................................................................
Acessibilidade - Afixação do Símbolo de Acessibilidade à Web
A afixação do Símbolo de Acessibilidade não garante que este site seja 100% acessível. A
utilização deste símbolo demonstra, unicamente, um esforço em aumentar a acessibilidade em
conformidade com a Resolução de Conselho de Ministros Nº 97/99 sobre acessibilidade dos
sites da administração pública na Internet pelos cidadãos com necessidades especiais.
...............................................................................................................................................
Alterações
O Museu Nacional da Música pode emendar, actualizar ou alterar a informação anterior sempre
que considerar necessário. As emendas, actualizações e alterações serão devidamente
assinaladas pelo período de tempo considerado necessário pelo Museu Nacional da Música.
...............................................................................................................................................
Condições de optimização
Este site está optimizado para funcionar com uma resolução mínima de 1024x768, em Internet
Explorer 7.0 + Flash 6.
Para qualquer questão ou comentário sobre a informação contida no site, contacte por favor o
Gestor Técnico (Webmaster). http://www.museudamusica.imc-ip.pt - Museu da Musica 2009.
Todos os Direitos Reservados
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