Termos de Utilização & Política de Privacidade
Termos de Utilização
1. Introdução
1.1. O Exame da Especialidade é um serviço prestado através do website
www.examedaespecialidade.pt e operado por ACADEMIFORME, ACADEMIA DE
FORMAÇÃO MÉDICA LDA, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 509108628,
com sede na Rua Machado de Castro, 173, 3ºDto, 3000-254 Coimbra, Portugal, em
conformidade com os presentes Termos e Condições.
Para todos os efeitos legais e contratuais, as referências aqui efetuadas a Exame da
Especialidade, estendem-se também, com as devidas adaptações à sociedade que opera
esse serviço.
Caso necessite de quaisquer esclarecimentos relacionados com este documento deverá
contactar-nos através do email de contacto disponibilizado na página de acolhimento do
website.
1.2 A utilização das funcionalidades do Exame da Especialidade está dependente do
registo pelos respetivos Utilizadores e da sua aceitação das Condições de Utilização, bem
como da Política de Privacidade. Sugerimos que leia atenta e regularmente estes
documentos (igualmente disponibilizados no menu de gestão da sua conta de Utilizador),
já que os mesmos poderão ser regularmente objeto de alteração.
1.3 O Exame da Especialidade desenvolve todos os esforços com vista a que a
informação prestada seja precisa, relevante, completa e atual. Não obstante, não
podemos garantir a inexistência de erros e/ou de omissões relevantes nem podemos ser
responsabilizados por qualquer prejuízo que daí advenha.
Caso não concorde com os presentes Termos de Utilização deverá abster-se de aceder e
registar-se no website ou, se for o caso, deve fazer cessar esse registo.
2. Propriedade Intelectual
O conteúdo deste website, incluindo marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens,
materiais áudio e de vídeo, é propriedade do Exame da Especialidade, a menos que
indicado de outro modo através de uma referência à sua fonte, e está protegido nos

termos gerais de direito e pela legislação nacional e internacional em matéria de proteção
da propriedade intelectual. Não é permitido reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou
usar o conteúdo deste website de forma alguma sem o prévio e expresso consentimento
escrito do Exame da Especialidade.
3. Responsabilidade, uso e risco
O Exame da Especialidade procurará assegurar que toda a informação contida no website
www.examedaespecialidade.pt é exata e que se encontra atualizada. Porém, o uso deste
website e da informação nele disponível corre exclusivamente por conta e risco do
Utilizador e o Exame da Especialidade não assume qualquer responsabilidade por
quaisquer erros e/ou omissões daquela informação, nem garante a atualização
permanente dos seus conteúdos disponíveis no website.
O Exame da Especialidade exclui expressamente qualquer responsabilidade por
quaisquer danos ou vírus que possam infetar o dispositivo do Utilizador, quando aceder
ao ou percorrer este website ou transferir para o seu dispositivo material a partir do
Website.
Sem prejuízo do cumprimento das regras de proteção de dados pessoais, o Exame da
especialidade reserva-se o direito de realizar alterações e correções, suspender,
interromper ou encerrar o website www.examedaespecialidade.pt quando o considerar
apropriado, sem necessidade de pré-aviso e pelo período que entender necessário, por
quaisquer razões de ordem técnica, administrativa, de força maior ou outra, não podendo
por tal ser responsabilizado.
4. Alterações
O Exame da Especialidade reserva-se o direito de modificar os presentes Termos de
Utilização e/ou a apresentação e configuração do website sem necessidade de pré-aviso,
pelo que é aconselhada a sua consulta com regularidade.
5. Registo e acesso
5.1. O registo no Exame da Especialidade será efetuado online, mediante o
preenchimento de formulário eletrónico disponibilizado para o efeito. Sendo este um
serviço fechado dedicado em exclusivo a estudantes de medicina ou médicos,
solicitamos-lhe que submeta um documento de identificação que ateste a sua qualidade

de estudante ou médico para validação da sua inscrição de forma a podermos verificar
que faz parte desta comunidade, podendo o Exame da Especialidade decidir quanto à
validação ou não desse registo em prazo adequado.
O Utilizador compromete-se a fornecer informação clara, verdadeira e completa sobre os
seus dados pessoais, para efeitos do registo, obrigando-se a mantê-la atualizada em cada
momento.
5.2 O Exame da Especialidade reserva-se o direito de recusar ou cancelar o registo, caso
a informação fornecida pelo Utilizador não cumpra os requisitos aqui indicados, bem como
quaisquer outros exigidos durante o processo de registo, ou quando tenha fundadas
dúvidas a esse respeito.
5.3 No momento do registo, cabe ao interessado fornecer o nome de Utilizador
(“Username”), que deverá ser o seu endereço de correio eletrónico, e palavra-chave
(“Password”), a qual tem carácter pessoal, confidencial e intransmissível, sendo
estritamente proibida a sua divulgação ou transmissão, sob qualquer forma e por qualquer
meio, a terceiros.
5.4 A cada Utilizador apenas pode corresponder, em cada momento, um só registo no
serviço Exame da Especialidade, reservando-se este o direito de impedir registos
subsequentes e ou de os extinguir quando verifique que os mesmos foram efetuados.
5.5. O Utilizador assume integral responsabilidade pelas operações efetuadas através do
seu Username e Password, ainda que por terceiros, com ou sem a sua autorização,
assumindo ainda inteira responsabilidade pela não divulgação da Password.
5.6. Qualquer acesso de terceiros mediante recurso ao Username e Password do
Utilizador será considerado como tendo sido efetuado por este último, não assumindo o
Exame da Especialidade qualquer responsabilidade pelas consequências desse acesso.
O registo do Utilizador é gratuito e será válido por tempo indeterminado, salvo desistência
do Utilizador ou cancelamento do mesmo por parte do Exame da Especialidade.
6. Condições de Utilização do Serviço
6.1. A utilização do serviço Exame da Especialidade pelo Utilizador, é regulada pela
Exame da Especialidade através de um mecanismo de regulação de acessos:
O Utilizador tem acesso apenas e só aos conteúdos do(s) módulo(s) no(s) qual se
inscreveu e efetuou o respetivo pagamento.

6.2) No âmbito da utilização do serviço Exame da Especialidade, é expressamente
interdito ao Utilizador:
a) Reproduzir, copiar, distribuir, pôr à disposição, divulgar publicamente, transformar ou
modificar os conteúdos do website www.examedaespecialidade.pt, salvo nos casos
permitidos por lei ou expressamente autorizados pelo Exame da Especialidade ou por
quem detenha a titularidade dos direitos exploração, consoante o caso.
b) Reproduzir ou copiar os conteúdos que possam ser considerados como Software ou
Base de Dados em conformidade com a legislação vigente em matéria de propriedade
intelectual e de proteção legal de bases de dados, bem como divulgá-los ou colocá-los à
disposição de terceiros quando estes atos impliquem necessariamente a sua reprodução
por parte do Utilizador ou de um terceiro.
c) Interferir ou condicionar, por qualquer forma, o regular funcionamento do website
www.examedaespecialidade.pt e/ou a prestação de serviços disponibilizados através do
mesmo;
d) Praticar atividades ilegais ou que atentem contra os direitos de outros utilizadores do
Exame da Especialidade e/ou de quaisquer outros terceiros;
e) Transmitir ou tornar acessível por qualquer forma material que contenha vírus,
programas, sistemas ou ficheiros que destruam ou limitem o funcionamento e/ou
capacidade de qualquer computador;
f) Violar (ou tentar violar) qualquer sistema de autenticação ou segurança que proteja
contas de acesso, servidores, serviços ou redes, designadamente através de acessos não
autorizados a dados alheios (quebra de privacidade), da pesquisa não autorizada de
vulnerabilidades em servidores, serviços ou redes, nomeadamente através da deteção
sistemática de resposta a serviços (Scan) ou da entrada ou tentativa de entrada em
máquinas sem autorização expressa dos responsáveis (Break In);
g) Interferir intencionalmente no bom funcionamento de servidores, serviços ou redes,
designadamente através de ações de sobrecarga, combinadas ou não com exploração de
vulnerabilidades de sistemas, que visem sabotar o funcionamento de serviços (Denial of
Service), do envio em massa de pacotes (Flooding), ou de quaisquer tentativas de
entravar ou perturbar servidores, serviços ou redes.
A Exame da Especialidade reserva-se o direito de bloquear o acesso do utilizador à sua
conta, caso o Utilizador proceda a qualquer uma das ações interditas acima citadas, não

cumpra os requisitos aqui indicados, bem como quaisquer outros exigidos durante o
acesso à plataforma, ou quando tenha fundadas dúvidas a esse respeito.
7. Lei aplicável e jurisdição
Aos presentes Termos e Condições são aplicados a lei portuguesa e para a resolução de
quaisquer litígios emergentes destes Termos e Condições são competentes os tribunais
portugueses.
Esta versão dos Termos de Utilização está em vigor desde 6 de agosto de 2019.
Política de Privacidade
1. Introdução.
1.1 A presente Política de Privacidade define os termos em que terá lugar o tratamento de
informação pessoal relativa aos utilizadores do serviço Exame da Especialidade (adiante
“Utilizadores”) e informa ainda sobre o uso de cookies e sobre as medidas de segurança
dos dados adotadas por aquele serviço.
O Exame da Especialidade é operado pela ACADEMIFORME, ACADEMIA DE
FORMAÇÃO MÉDICA LDA, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 509108628,
com sede na Rua Machado de Castro, 173, 3ºDto, 3000-254 Coimbra, Portugal, na
qualidade

de

responsável

pelo

tratamento,

através

do

website

www.examedaespecialidade.pt.
Para todos os efeitos legais e contratuais, as referências aqui efetuadas a Exame da
Especialidade, estendem-se também, com as devidas adaptações à sociedade que opera
esse serviço.
Acrescem a esta Política de Privacidade os Termos de Utilização, os quais são
apresentados em conjunto no contexto do processo de registo.
Sugerimos que leia atenta e regularmente estes documentos (igualmente disponibilizados
no menu de gestão da sua conta de Utilizador), já que os mesmos poderão ser objeto de
alteração.
2. Responsável pelo tratamento da informação recolhida.
A ACADEMIFORME, ACADEMIA DE FORMAÇÃO MÉDICA LDA, é responsável pelo
tratamento dos dados dos Utilizadores, podendo, nesse âmbito, recorrer a serviços de
entidades terceiras (subcontratantes), que atuarão em seu nome e por sua conta, ficando

também obrigadas a pôr em prática as medidas de segurança técnicas e de organização
aplicáveis nos termos da lei.
3. Dados recolhidos, sua utilização e finalidades do seu tratamento.
No contexto do serviço Exame da Especialidade, a ACADEMIFORME, ACADEMIA DE
FORMAÇÃO MÉDICA LDA, poderá recolher e tratar as seguintes categorias de dados,
para as finalidades adiante indicadas:
a) Dados de registo e outros dados incluídos na gestão de conta
Dados pessoais do Utilizador recolhidos no momento em que este se regista e acede pela
primeira vez ao serviço Exame da Especialidade, através do preenchimento do formulário
apresentado para o efeito, ou em momento posterior, aquando da atualização, aditamento
e/ou correção desses dados. O tratamento dos dados de registo destina-se a permitir ao
Utilizador o acesso ao serviço e o pagamento das funcionalidades que não sejam
gratuitas. O não fornecimento de dados identificados como sendo de carácter obrigatório
poderá limitar ou impedir a sua utilização do serviço Exame da Especialidade. Estes
dados serão igualmente utilizados no processo de validação da identidade do Utilizador.
Os dados pessoais recolhidos serão também utilizados para remeter ao Utilizador
comunicações relacionadas com o próprio serviço, como por exemplo mensagens de
boas-vindas, avisos de pagamento, dados sobre assuntos de serviço técnico, avisos de
segurança, informação sobre novas funcionalidades, entre outras. Serão igualmente
utilizados para comunicar com o Utilizador no contexto de serviços de suporte e apoio e,
de uma forma geral, na sequência de um pedido de contacto por parte do Utilizador.
Os dados pessoais poderão igualmente ser utilizados de forma a melhor adequar
mensagens publicitárias e/ou outra informação comercial ao perfil do Utilizador.
b) Dados de resultados académicos
Os dados pessoais tratados incluem informação recolhida de fontes públicas, tal como o
website da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (“ACSS”).
Os dados de resultados académicos são utilizados em combinação com alguns dados de
registo do Utilizador para as seguintes finalidades:
➢ Segmentação e criação de perfis por especialidade médica, por região, por unidade de
saúde, por notas de exames, etc.
➢ Envio de emails ou SMS com informação sobre a atividade do serviço Exame da
Especialidade: novas formações, cursos, atualizações cientificas, etc.

➢ Envio de emails ou SMS a pedido da indústria farmacêutica, incluindo informação
promocional, noticias, convites para eventos, convites para estudos de mercado, convites
para Focus Groups, co
 nvites para entrevistas, questionários sobre a atividade clínica, bem
como outras finalidades relacionadas de cariz promocional.
➢ Envio de emails ou SMS a pedido de Hospitais e Unidades de saúde (públicos e
privados), incluindo oportunidades de emprego e oportunidades de formação.
➢ Partilha de dados de registo do Utilizador (nome, email, telefone, especialidade), com a
Industria Farmacêutica e empresas de Marketing e estudos de mercado da área
Farmacêutica, para envio de mailings promocionais.
c) Dados de utilização
Alguns dados recolhidos (nomeadamente o nome e dados de contacto) poderão ser
comunicados

a

parceiros

comerciais

do

serviço

Exame

da

Especialidade,

designadamente fornecedores de bens e prestadores de serviços, para efeitos de envio
de comunicações comerciais e de marketing direto. A qualquer altura, o Utilizador poderá
opor-se a este tratamento de dados para efeitos do referido envio, devendo para tal
utilizar o seu menu de gestão da conta de Utilizador no website Exame da Especialidade.
O subsequente processamento de dados pessoais por parceiros do serviço Exame da
Especialidade é gerido nos termos das respetivas políticas de privacidade, não podendo
ser imputada qualquer responsabilidade nesta matéria ao Exame da Especialidade.
d) Anonimização e tratamentos estatísticos
Os dados do Utilizador poderão também vir a ser utilizados pela ACADEMIFORME,
ACADEMIA DE FORMAÇÃO MÉDICA LDA, de forma anonimizada, para contextualizar
estatisticamente e de forma agregada outros dados, no estrito cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis e com recurso a técnicas de anonimização suscetíveis
de não permitir a identificação individual do Utilizador.
4. Comunicação a terceiros
Poderão ainda ser divulgados os dados dos Utilizadores, se necessário, para o
cumprimento

de

obrigação

legal

ou

contratual

do

Exame

da

Especialidade,

designadamente quando a isso for obrigado por lei ou por qualquer ordem judicial ou de
natureza administrativa, desde que emitida por órgão competente.
5. Cookies

Cookies são pequenos ficheiros de texto guardados no computador pelos websites que
são visitados, constituindo procedimentos automáticos de recolha de informação relativa
às preferências determinadas por um utilizador durante a sua visita a uma determinada
página web. Sempre que o utilizador volta a aceder ao website em questão, estes
arquivos são automaticamente ativados de forma a que se configura o website com as
preferências registadas em visitas anteriores, permitindo uma navegação mais rápida e
eficiente e eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas
informações.
O serviço Exame da Especialidade utiliza cookies no site www.examedaespecialidade.pt
de forma a proporcionar ao utilizador uma melhor experiência de navegação, simplificando
e tornando mais eficiente a apresentação dos diferentes conteúdos do website.
A maior parte dos programas de navegação (browsers) automaticamente aceita cookies e
o utilizador deve poder aceitar, apagar ou rejeitar os mesmos, através das configurações
de cada navegador. O Utilizador poderá configurar o seu programa de navegação de
modo a impedir a criação de cookies ou a avisar do momento em que tal ocorra. No caso
da não aceitação de cookies, a navegação no website continua a ser possível, embora a
experiência de utilização seja negativamente afetada.
A informação recolhida e/ou guardada pelos cookies utilizados pelo serviço Exame da
Especialidade é utilizada para fins estatísticos e para melhorar a experiência de utilização
do website www.examedaespecialidade.pt.
6. Direito de informação, retificação e eliminação.
6.1. Nos termos da lei, o Exame da Especialidade garante expressamente ao Utilizador o
direito de informação relativamente aos dados que, sobre ele, sejam tratados, bem como
o direito de alterar, retificar e eliminar aqueles dados.
6.2. A retificação/atualização dos dados pessoais pode ser feita online através do menu
de gestão da conta no serviço.
6.3. É-lhe igualmente assegurado o direito de oposição ao tratamento de dados pessoais
que lhe digam respeito para efeitos de envio de comunicações comerciais e de marketing
direto. Para tal, poderá igualmente utilizar o seu menu de gestão da conta de Utilizador no
website www.examedaespecialidade.pt.
6.4. Para qualquer questão relacionada com o direito de informação, retificação e
eliminação dos seus dados, o Utilizador deverá contactar o através do nosso apoio online.

7. Confidencialidade e segurança.
7.1.

O

Exame

da

Especialidade,

enquanto

responsável

pelo

website

www.examedaespecialidade.pt, compromete-se a desenvolver os melhores esforços para
garantir a privacidade dos dados recolhidos e/ou transmitidos online, adotando as
medidas de segurança impostas por lei no que se refere ao tratamento de dados,
recorrendo a tecnologias e procedimentos de segurança destinados a proteger os dados
recolhidos contra o acesso, utilização ou divulgação não autorizados.
7.2. O acesso aos dados recolhidos é limitado a colaboradores do serviço Exame da
Especialidade e a eventuais subcontratantes para efeitos de realização de operações de
processamento.
7.3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o Exame da Especialidade poderá
ceder:
a) dados identificativos do Utilizador a terceiros, nos termos desta Política de Privacidade,
de modo a permitir-lhes executar as funções de fornecimento de produtos e serviços ao
Utilizador;
b) dados a autoridades oficiais, se necessário, para o cumprimento de obrigação legal ou
contratual do Exame da Especialidade, designadamente quando a isso for obrigado por lei
ou por qualquer ordem judicial ou de natureza administrativa, desde que emitida por órgão
competente.
7.4. Não obstante os esforços referidos no ponto 7.1, o Exame da Especialidade adverte-o
de que os dados recolhidos no website www.examedaespecialidade.pt podem, na altura
da recolha dos mesmos, circular na rede sem condições de segurança, correndo o risco
de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.
8. Dos conteúdos e serviços ligados através do website.
O website www.examedaespecialidade.pt poderá incluir dispositivos técnicos de ligação
(links), diretórios e, inclusivamente, instrumentos de busca que permitam ao utilizador
aceder a websites externos, páginas ou portais da Internet da responsabilidade de
terceiros (doravante, os “Sítios Ligados”).
A presente Politica de Privacidade refere-se exclusivamente à utilização do serviço Exame
da Especialidade e do website www.examedaespecialidade.pt e não se aplica a quaisquer

tratamentos de dados ocorridos por intermédio de outros websites, relativamente aos
quais o serviço Exame da Especialidade é inteiramente alheio.
8. Legislação aplicável.
A presente Política de Privacidade rege-se em todos os seus aspetos pela lei portuguesa,
em particular, pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, com alterações (Lei da Proteção de
Dados Pessoais), e demais legislação aplicável.
Em caso de litígio quanto à interpretação, integração e execução desta Política de
Privacidade, o utilizador aceita submeter-se à jurisdição exclusiva dos tribunais
portugueses.
Esta versão da Política de Privacidade está em vigor desde 6 de agosto de 2019.

Consentimentos
O Utilizador consente expressamente que o serviço Exame da Especialidade utilize os
seus dados pessoais, nos termos descritos na Política de Privacidade, para as seguintes
finalidades:
➢ Envio de emails ou SMS a pedido da indústria farmacêutica, incluindo informação
promocional, noticias, convites para eventos, convites para estudos de mercado, convites
para Focus Groups, convites para entrevistas, questionários sobre a atividade clínica, bem
como outras finalidades relacionadas de cariz promocional (indicar a opção).
➢ Envio de emails ou SMS a pedido de Hospitais e Unidades de saúde (públicos e
privados), incluindo oportunidades de emprego e oportunidades de formação (indicar a
opção).
➢ Partilha de dados de registo do Utilizador (nome, email, telefone, especialidade), com a
Indústria Farmacêutica e empresas de Marketing e estudos de mercado da área
Farmacêutica, para envio de mailings promocionais (indicar a opção).
➢ Partilha de alguns dados recolhidos (nomeadamente o nome e dados de contacto) com
parceiros comerciais do serviço Exame da Especialidade, designadamente fornecedores
de bens e prestadores de serviços, para efeitos de envio de comunicações comerciais e
de marketing direto.
➢ Anonimização e subsequente utilização para contextualizar estatisticamente e de forma
agregada outros dados, com recurso a técnicas de anonimização suscetíveis de não
permitir a identificação individual do Utilizador.

Anexo I
• Nome
• Prova Nacional de Seriação
• Ano Entrada Faculdade
• Ano Pedido Livro
• Ano (6º Ano) - término

• Faculdade
• País
•

Ano

Colocação

no

Ano

Comum
• ARS Ano Comum
• Instituição Ano Comum
• Nota Licenciatura
• Nº de Ordem
• Ano de Colocação (FE)
• Interno/Médico
• Especialidade
• ARS FE
• ACES FE
• Instituição_FE
• Centro de Saúde Associado
• Ano Término Internato Médico
• Ano Exame Final
• Época Exame Final
• Orientador de Formação
• Ano Término Especialidade
• Época Término Especialidade
• Nota Final Especialidade
EXAME DA ESPECIALIDADE

6 de agossto 2019

