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Temos e Condições para se Registar 
1. Registos preenchidos e completados serão confirmados no prazo de de 7 dias úteis.  
2. O pagamento total das tarifas para registo é exigido dentro de 10 dias a contar da data da fatura. 
3. Todos os pagamentos devem ser feitos a AORTIC 2019. 

3.1. Pagamento de registos deve ser feito em Dólares dos Estados Unidos da América (USD). 
3.2. Qualquer diferença resultante de taxas bancárias e/ou flutuação da taxa de câmbio será de novo cobrada 

ao registando.  
4. Os cancelamentos devem ser recebidos por escrito pela Organização da Conferência AORTIC 2019. 
5. Taxas de cancelamento serão impostas da seguinte forma: 

5.1. Os registandos que cancelem 90 dias antes da data de início da Conferência AORTIC 2019 (7 de Agosto de 
2019) receberão um reembolso total, menos a taxa de administração de 10%.  

5.2. Registandos que cancelam com entre 89 e 30 dias antes do início da Conferência AORTIC 2019 (8 de 
Agosto a 6 de Outubro de 2019) recebem um reembolso de 50% da soma paga; se houver tarifas ainda a 
pagar, o registando será responsável por 50% dessa soma devida.  

5.3. Não serão pagos reembolsos a registandos que não compareçam ou registandos que cancelem quando 
faltam 30 dias para o início da Conferência AORTIC 2019 (depois do dia 6 de Outubro de 2019), e o 
registando será responsável pelo total da soma devida.  

5.4. Não serão pagos reembolsos com respeito à tarifa de membro; a política de reembolso supracitada 
concerne apenas as tarifas para participação na conferência.  

6. Registos poderão ser transferidos apenas se a Organização da Conferência AORTIC 2019 for informada por 
escrito.  

7. Registos não podem ser partilhados, i.e. não serão emitidos crachás para serem partilhados e os crachás não 
podem ser partilhados.  
 

Renúncia e Isenção de Responsabilidade 
Como condição para a minha participação na Conferência AORTIC 2019, eu, pelo presente, isento a Organização 
Africana para Pesquisa e Formação sobre o Cancro (AORTIC) , a Organização da Conferência AORTIC 2019, e seus 
funcionários, diretores e agentes, contra e de toda a responsabilidade por danos ou prejuízos que possam resultar 
da minha participação.  
 
Reconheço que a participação em eventos e atividades da Conferência AORTIC 2019 acarreta risco e aqui, pelo 
presente, assumo a responsabilidade pela minha própria segurança. Se outra pessoa participar em meu lugar, ao 
abrigo da politica de transferência do registo para a Conferência AORTIC 2019, o novo registando concorda com 
esta renúncia e isenção de responsabilidade por via da transferência.  
 
A AORTIC e a Organização da Conferência AORTIC 2019 tencionam tirar fotos e fazer vídeos da Conferência AORTIC 
2019 para uso nas notícias e material promocional da AORTIC impresso, eletrónico e em qualquer outro meio de 
comunicação. Ao participar na Conferência AORTIC 2019, autorizo a AORTIC e a Organização da Conferência a 
usarem a minha imagem, fotografia, gravação áudio ou vídeo, ou qualquer outra imagem minha, sem limites, para 
materiais associados ou promocionais e iniciativas publicitárias sobre a conferência, sem qualquer compensação. 
Todo o material mediático passa a ser propriedade da AORTIC. O material mediático poderá ser exibido, distribuído 
ou usado pela AORTIC e pela Organização da Conferência AORTIC 2019 para qualquer propósito promocional 
razoável.  
 
Ao me registar para a Conferência AORTIC 2019, concordo com a recolha, uso e divulgação dos meus dados 
pessoais, incluindo contacto e informação demográfica que me identifique pessoalmente (i.e. nome, endereço, 
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email, número de telefone, etc.). A Organização da Conferência AORTIC 2019 usará esta informação para os 
seguintes propósitos: (a) possibilitar o meu registo e participação na conferência; (b) participar-me informação 
relacionada com a conferência; (c) marketing das notícias e oportunidades com a AORTIC em que eu possa estar 
interessado(a); e (d) partilhar dados com terceiras partes que prestam serviços na conferência em nome da AORTIC 
e da Organização da Conferência AORTIC 2019. A AORTIC e a Organização da Conferência AORTIC 2019 podem usar 
esta informação enquanto se mantiverem ativas no exercício de qualquer dos objetivos supracitados.  
 
Eu retenho o direito de inquirir a respeito dos meus dados pessoais em qualquer altura.   
 
Contacto da Controladora de Dados e Funcionária nomeada para Proteção dos Dados  
Conferência AORTIC 2019, c/o Agenda Africana, Organização da Conferência 
Davinia Lamb 
120 Belvedere Road, Claremont, 7708, South Africa 
Telefone: +27 (0)21 683 2934 
Email: register@aorticconference.org 
 
Limites das Responsabilidades 
A AORTIC reserva-se o direito de cancelar a Conferência AORTIC 2019 sem notificação ou compensação na 
eventualidade de um atraso, incumprimento, falha ou cancelamento da implementação de qualquer prestação a 
ou para a Conferência AORTIC 2019 que tenha sido causada, direta ou indiretamente, por qualquer incidente de 
“força maior”. Para este propósito, o termo “força maior” deve significar qualquer incidente, circunstância ou 
causa que resulte em que a prestação para a Conferência AORTIC 2019 seja substancialmente ou totalmente 
impossível de realizar ou impraticável, e que fique para além do controlo da AORTIC. O termo deve incluir, mas de 
forma não limitativa, o seguinte: 

• Qualquer greve ou outra ação industrial de qualquer tipo; 

• Fogo, cheias, secas, falta de água ou condições climáticas adversas; 

• Corte de energia; 

• Inevitável avaria ou destruição de instalações ou equipamento; 

• Falha de transportadoras, atraso nos desempenhos ou entregas por parte de empreiteiros, ou qualquer outra 
falha de uma terceira parte concernente a uma obrigação material para com a AORTIC; 

• Promulgação, emenda ou rescisão de qualquer legislação ou regulamento relevante por parte de um governo 
local ou nacional; 

• Qualquer ocorrência, de qualquer natureza, que razoavelmente leve à necessidade de cancelar a Conferência 
AORTIC 2019. 

 
Em tais circunstâncias, a AORTIC e a Organização da AORTIC 2019 ficam aqui isentas de responsabilidade e não 
devem ser responsabilizadas perante qualquer registando, participante, parceiro, abastecedor, ou outro provedor 
de serviço, por qualquer perda ou danos, salvo que a Organização da Conferência AORTIC 2019 deverá ser apenas 
responsável pelo reembolso à relevante parte de tais somas que tenham de facto sido recebidas pela Organização 
da Conferência AORTIC 2019, mas após dedução de quaisquer custos que tenham razoavelmente sido incorridos 
por si até ao ponto do cancelamento dos preparativos para a Conferência AORTIC 2019. Esta limitada 
responsabilidade não se estende a quaisquer pagamentos que possam ter sido feitos direta ou indiretamente (em 
nome de i.e. registandos, participantes, parceiros, abastecedores, provedores de serviços, etc.) a terceiras partes 
tais como hotéis ou transportadoras aéreas. 
 
A AORTIC e a Organização da Conferência AORTIC 2019 não será responsável por qualquer roubo, quebra, 
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destruição ou dano de qualquer tipo ou de qualquer modo causados a artigos pessoais e/ou de empresas de 
registandos e seus convidados e outros participantes.   
Todos os registandos devem estar perfeitamente cientes dos requisitos de saúde e de visto com respeito à viagem 
para Moçambique; se um registando e seus convidados, ou outros participantes, forem impossibilitados de 
participarem na Conferência AORTIC 2019 por não satisfazerem estes requisitos por qualquer razão, a AORTIC e a 
Organização da Conferência AORTIC 2019 não aceitará responsabilidade em qualquer medida.  
 
Notificação 
Ao se registar através do website da Conferência AORTIC 2019, ser-lhe-á solicitado que assinale a caixa ACEITO 
para confirmar que leu, compreendeu e aceita os Termos e Condições, Isenção de Responsabilidade, Renúncia e 
Limites da Responsabilidade.  
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