
 

 

  Acordo de Licença  

 
1. Emissão de Licença 

A empresa de software Fine s.r.o. ("Fine") confirma a concessão de uma licença para a utilização do 
programa de computador adquirido, manual e de outra documentação acompanhante no seu 
computador ou em um computador sob a sua supervisão, desde que cumpra com as condições do 
Acordo de Licença seguintes. As condições do Acordo de Licença podem variar consoante os tipos 
de licença. 

 
Licença Local 

Licença local (Flexível) 
Para lhe fornecer uma Licença Local através de uma hardlock (pen drive com a chave de segurança), 
devem ser cumpridas as seguintes condições do Acordo de Licença: 

 
● O programa pode ser instalado num número arbitrário de computadores. 
● O programa apenas funcionará caso a hardlock apropriada seja utilizada. 
● Todos os programas podem ser instalados utilizando uma única hardlock ou várias hardlocks, 
dependendo do número de licenças adquiridas e das necessidades específicas do utilizador. 

 
Licença local (Node-locked) 
Para lhe fornecer uma Licença Local com uma chave de software, devem ser cumpridas as seguintes 

condições do Acordo de Licença: 

 
● O software apenas pode ser utilizado num único computador. 
● Caso compre um computador novo, a chave de software pode ser transferida para este (caso 
possua a versão comercial do software). 

 
Cada programa pode ser instalado utilizando uma ou mais chaves locais, de acordo com as 
necessidades individuais do utilizador. 

 
Licença de Rede 

Ao adquirir uma licença para instalar o programa numa rede de computadores, o programa pode ser 
instalado por vários utilizadores, caso sejam cumpridas as seguintes condições do Acordo de Licença: 

 
● O programa deve ser utilizado dentro de uma rede de computadores ou em máquinas virtuais. 
● Um, ou mais, utilizadores estão autorizados a utilizar o mesmo programa, dependendo do número 
de licenças adquirido, i.e., o mesmo programa pode ser utilizado por vários utilizadores, mas o 
número de utilizadores que podem utilizar o mesmo programa em simultâneo está limitado ao número 
de licenças adquiridas. 
● O programa apenas funcionará caso a hardlock de rede apropriada seja utilizada. 

 
Licença Comercial 

Os programas são adquiridos (ou concessionados) pelo preço total e podem ser utilizados para fins 
comerciais. 

 
Licença Académica 

Oferecemos descontos significativos para licenças de software exclusivamente para fins académicos, 
tais como formações ou aulas. A licença não pode ser utilizada para fins comerciais ou qualquer outra 
finalidade. 

 
Licença de Investigação  

A Licença de Investigação pode ser fornecida a instituições de investigação, para que estas as 
possam utilizar nos campos de análise e modelação geotécnicas, a preços bastante favoráveis. O 
software apenas pode ser utilizado para fins de investigação e os resultados não podem ser utilizados 



 

 

na esfera comercial. No caso de ser concedida uma Licença de Investigação, a licença apenas é 
válida para a duração estabelecida. 

 
Versão Demo 

As Versões Demo (contêm os manuais de utilizador) estão disponíveis gratuitamente em 
finesoftware.eu/download. Também pode ser entregue um CD Demo gratuitamente, caso seja 
solicitado, através de envio por correio. Não é necessária nenhuma chave de segurança para utilizar 
uma Versão Demo. 

 
Freeware 

Os programas Freeware são versões completas de programas que são disponibilizadas 
gratuitamente. Não é necessária nenhuma chave de segurança para utilizar uma Versão Freeware. 

 

 
2. Condições Gerais  

A chave de segurança por hardlock ou a chave de segurança de software representam a licença. A 
perda da hardlock, ou da chave de software, resulta na perda da licença correspondente. 
Caso uma hardlock se encontre danificada, nós oferecemos a possibilidade de substituir a hardlock 
pelo preço de uma hardlock nova (ver Lista de preços). No entanto, a hardlock antiga deve ser 
devolvida. Ao utilizar qualquer tipo de emulação de dongle, não garantimos o funcionamento 
correto dos nossos programas nem resultados corretos para as análises efetuadas. 

 
O software é disponibilizado através da Configuração Personalizada Fine, que está sempre disponível 
através da Internet. Esta ferramenta também permite efetuar atualizações futuras. O CD de instalação 
poderá ser entregue caso seja solicitado. A versão digital do Guia de Utilizador está disponível na 
Internet. 

 
 

3. Apoio ao Cliente  

É disponibilizado suporte técnico básico a todos os nossos clientes gratuitamente, via e-mail 
(hotline@finesoftware.eu) ou através do formulário de contacto do suporte técnico. 

 

O suporte técnico básico também está disponível para utilizadores com versões mais antigas dos 
nossos programas. No entanto, reservamos o direito de limitar o suporte técnico a versões com 
menos de duas atualizações disponíveis à data atual. Pode adquirir a atualização de um único 
programa ou obtê-la através da subscrição anual de Manutenção Fine. A subscrição da Manutenção 
Fine permite acesso ilimitado a atualizações de programas, suporte técnico prioritário através da 
hotline da Fine e suporte profissional para engenharia. 

 

 
4. Política de Privacidade  

Ao adquirir uma licença para a utilização do nosso software, o utilizador está a concordar com a 

nossa Política de Privacidade: 
- O cliente aceita que a Fine possa utilizar dados pessoais para processar o pedido e fornecer suporte 
(através da Fine ou de um Representante de Fine). 
- O cliente aceita que a Fine possa reaver a impressão digital do hardware para o computador em que 
o software será utilizado e informação da chave SW/HW de modo a fornecer a licença de utilização 
de software de forma adequada. 
- A Fine garante a proteção da informação pessoal do cliente contra acesso, utilização e divulgação 
não autorizados. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.finesoftware.com.br/lista-de-precos/
https://www.finesoftware.com.br/configuracao-personalizada/
mailto:hotline@finesoftware.eu


 

 
5. Restrições  

O portador da licença não está autorizado a: 

 

● Realizar análise inversa, descompilação ou decomposição do software, à exceção de casos sob 
resoluções legais, sendo que tal seja necessário para obter compatibilidade mútua para este 
software e um programa desenvolvido de forma independente ou com outros programas, caso a 
informação não seja disponibilizada de forma imediata pela Fine ou não seja disponibilizada de 
outra forma. 
● Fornecer, distribuir, concessionar, emprestar ou vender licenças de utilização de software ou, de 
alguma outra forma, transferir software, documentação ou partes desta, ou outros direitos concedidos 
pelo Acordo de Licença a outra pessoa sem a autorização prévia por escrito da Fine. 
● Remover, modificar ou esconder qualquer descrição, etiqueta ou logo do software ou da sua 

documentação. 
● Modificar, traduzir ou adaptar o programa licenciado e respetivas documentações ou propor ou criar 
produtos com base neste software. 
● Utilizar quaisquer dispositivos, software ou outras ferramentas para contornar ou remover qualquer 
forma de proteção do software utilizado pela Fine, contra a copia ilegal, ou para utilizar o software 
uma hardlock, um código autorizado, um número de série ou outros dispositivos de proteção contra a 
cópia ilegal disponibilizados pela Fine ou por um vendedor autorizado. 

 

 
6. Isenção de Responsabilidade  

A Fine não será responsabilizada por danos diretos, indiretos, incidentais, consequenciais, especiais 
ou exemplares (mesmo se avisado pela possibilidade de tais danos), tais como, mas não limitados a, 
perdas de receitas, substituição de bens/serviços, ou lucros antecipados ou perda de negócios. 

 
A Fine e/ou os seus respetivos representantes não realizam nenhuma representação sobre a 
adequação da informação contida no conteúdo, documentos e gráficos relacionados publicados neste 
documento (website) para qualquer finalidade. Toda esta informação, conteúdo, documentos e gráficos 
relacionados são disponibilizados para utilização por conta do utilizador “tal como são”, sem quaisquer 
garantias. Em caso algum a Fine e/ou os seus representantes serão responsáveis por quaisquer danos 
especiais, indiretos ou consequenciais resultantes da perda de utilização, dados ou lucros, seja através 
de uma ação de equidade, contrato, negligência ou outra ação de delito, decorrente de, ou relacionada 
com, a utilização ou performance do software, informação, conteúdo, documentos, gráficos 
relacionados, provisão ou falha a fornecer serviços disponibilizados através deste documento (website). 

 
A informação, conteúdo, documentos e gráficos relacionados publicados neste documento podem 
incluir imprecisões técnicas, erros ou omissões. A Fine e/ou os seus respetivos representantes 
podem, mas não estão obrigados a, melhorar e/ou alterar a informação, serviço(s), produto(s) e/ou 
programa(s) aqui descritos, em qualquer altura. 


