
CONTRATO DE DIREITOS DE AUTOR

- TERMOS E CONDIÇÕES -

1 Titular dos Direitos de Autor:

1.1 Pascal Jean Emmanuel Faucon, empresário, contribuinte fiscal número

287293521casado, Residente no Largo da Graça, número 71, 4E 1100-575

Lisboa, Portugal, de ora em diante designado como AUTOR, é o titular dos

direitos autorais sobre um programa de desenvolvimento de marketing pessoal

designado “CFP TALENT”, o qual é constituído por um conjunto de vídeos

tutoriais e de textos destinados a ser aplicados em “COMMUNITY

MANAGEMENT do PERFIL LINKEDIN”;

1.2 - Este programa destina-se, em concreto, a:

- Auxiliar na utilização do perfil do LinkedIn para explorar a construção de rede

de clientes ou investidores;

 - Reforçar a presença no LinkedIn;

-  Ajudar a Desenvolver a rede de contactos;

- Transformar os contactos no Linkedin em clientes ou investidores;

1.3. O Programa destina-se a dotar o CLIENTE de meios que o auxiliem a

aumentar a sua visibilidade e negócio via linkedin, não garantindo o AUTOR o

resultado.

2   Transmissão dos direitos: 

2.1. - Pelo presente Contrato, o AUTOR cede ao CLIENTE, e esta aceita, o

direito temporário de acesso, impressão e utilização, em língua Inglesa e

francesa, do programa de desenvolvimento de marketing pessoal “CFP

TALENT” melhor identificado na Cláusula Primeira, bem como o know – how

associado, isto é, os procedimentos e conhecimentos destinados a sua

implementação.



2.2. – Encontra-sevedada a cópia, edição e transmissão do programa a

Terceiros sem autorização prévia, por escrito, do AUTOR.  

3 Obrigações do AUTOR

3.1 – A implementação do programa, transmissão do Know-How e dos direitos

de utilização referentes ao “CPF TALENT” pelo AUTOR junto do CLIENTE,

será implementada pelo AUTOR em três fases, abaixo discriminadas, sem

prejuízo de poder alterar o seu conteúdo em qualquer momento:

a) No primeiro mês (Teste):

i. Realização de um texto de resumo Editorial do perfil do LinkedIn

para que a CLIENTE possa realçar a sua competência profissional e

visão estratégica Revisão do perfil do LinkedIn do CLIENTE para

destacar sua perícia;

ii.  Disponibilização de texto sobre o aumento da visibilidade do perfil

do CLIENTE no linkedin;

b) Nos meses seguintes: 

i. Escrever um artigo bimensal para o CLIENTE e passar seus direitos

autorais para este artigo sem limitação;

ii. Disponibilização de vídeos tutoriais que se destinam a auxiliar a

implementação da rede de contactos do CLIENTE  no Linkedin;

iii. Disponibilização de textos explicativos de como o CLIENTE poderá

desenvolver a sua rede pessoal: 150 a 500 qualificada contatos / mês.

iv. Disponibilização de artigos sobre LinkedIn;

Caberá ao AUTOR aferir e definir em cada momento qual ou quais os materiais

a disponibilizar ao CLIENTE. 

3.2. A disponibilização dos textos, vídeos e outros elementos referidos no

número anterior será efectuada mediante configuração e atribuição, por parte

do AUTOR ao CLIENTE, de um acesso à área reservada do sitio da internet

“www.cfptalent.com/support-client” e/ou por correio electrónico, pelo período de

duração efectiva do presente contrato.



3.3. O presente contrato não abrange quaisquer outras actividades para

além das acima indicadas, as quais deverão ser alvo de contratação acessória,

nos termos e condições a ser acordados pelas Partes. 

3.4. Os documentos, textos, vídeos e outro material fornecido pelo AUTOR

destinam-se exclusivamente à utilização pelo CLIENTE, para quem são

transferidos os direitos de autor, encontrando-se, contudo ,vedada a sua

transmissão, disponibilização, cedência e/ou acesso a terceiros, seja a que

título for.

4 - Remuneração 

4.1- O CLIENTE pagará ao AUTOR, como remuneração, pela cedência do know - how

e do direitos de acesso e utilização do "CPF TALENT”, os seguintes montantes: 

i) € 195,00 no primeiro mês

ii) € 292,50 no segundo mês

iii) € 390,00 euros por mês, nos meses subsequentes;

4.2. Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal, nos casos em que seja

aplicável.

4.3. Os direitos autorais a que se refere a cláusula 2º deste instrumento são pagos

mensalmente pelo CLIENTE, mediante cartão de crédito/débito, através de Conta

Paypal, devidamente assinalada no processo de subscrição online.

5- Vigência

5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 30 dias, com início na data

de confirmação da subscrição da aquisição do programa, por parte do

AUTOR, e com termo no 30º dia subsequente, automaticamente renovável

por iguais períodos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

5.2 O CLIENTE tem o direito de resolver o contrato, sem incorrer em quaisquer

custos nos 14 dias seguintes à data da celebração do contrato.

5.3 O CLIENTE ou o AUTOR poderão opor-se à renovação do presente

contrato a todo o tempo mediante comunicação escrita enviada à outra

parte com uma antecedência mínima de (7) dias face a data do termo inicial

ou da sua renovação;



5.4 O não pagamento de uma das mensalidades previstas na cláusula 4. por

parte do CLIENTE implica a imediata e automática cessação do contrato,

ficando o CLIENTE inibido de usar o programa..

5.Obrigações do CLIENTE

O CLIENTE, compromete-se a: 

(i) Fornecer atempadamente toda a informação pedida com vista ao

desenvolvimento da implementação do programa “CPF TALENT”; 

(ii) Garantir que toda a informação fornecida será verdadeira, precisa,

completa e não enganosa em qualquer aspecto substancial;

(iii) Utilizar a informação disponibilizada pelo AUTOR exclusivamente para os

fins descritos no presente contrato.

(iv) Informar o AUTOR de quaisquer factos e/ou circunstâncias que coloquem

ou possam afectar, por qualquer forma, em causa os seus direitos ou

direitos de terceiros, de autor ou outros.

6. Confidencialidade

6.1. Nenhuma das PARTES poderá divulgar a terceiros, sem o consentimento escrito

da outra parte, qualquer informação que seja recebida da outra parte para efeitos do

cumprimento do presente Contrato, salvo determinação legal ou judicial. 

6.2. O AUTOR e CLIENTE tratarão como “Informação Confidencial” qualquer

informação ou documentos que sejam recebidos ou produzidos para efeitos do

presente contrato, os quais se encontrem referenciados como confidenciais ou que

sejam manifestamente confidenciais, mantendo-se tal dever para além do termo do

contrato.

6.3. As obrigações de confidencialidade e de uso limitado acima mencionadas deixam

de ser aplicáveis às informações da PARTE ou por qualquer dos seus atuais

representantes que as tenha recebido, desde que tal resulte do seguinte:

a) Que esta já tinha conhecimento das mesmas antes da sua divulgação através

da outra PARTE; ou

b) Que as informações eram ou se tornaram conhecidas do público por terceiros,

sem violação do presente Contrato; ou



c) Que tais informações já tinham sido legitimamente comunicadas e colocadas à

disposição de uma das PARTES por um terceiro, que não se encontrava

obrigado ao sigilo.

7. Responsabilidade

7.1. O AUTOR não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados, atrasos ou

qualquer outra circunstância ou facto imputável a terceiros ou à internet que possam

afetar o acesso e/ou a entrega e desenvolvimento de qualquer texto e/ou vídeo no

âmbito do programa “CPF TALENT”

7.2. O AUTOR não se responsabiliza por quaisquer erros que o CLIENTE ou os seus

colaboradores possam cometer ao fornecer os seus dados pessoais e, especialmente,

não se responsabiliza por erros que possam ocorrer na elaboração do documentos e

implementação do Programa quando eles sejam resultado da indicação incorreta,

incompleta ou errónea dos dados solicitados ao CLIENTE.

7.3. Salvo em caso de actuação dolosa ou fraudulenta, o AUTOR não será

responsável perante o CLIENTE ou qualquer dos seus administradores, directores,

empregados, accionistas ou qualquer outro terceiro, relativamente a reclamação que

seja apresentada por qualquer montante superior aos valores pagos pelo CLIENTE

nos termos do presente Contrato.

7.4. Sob nenhuma circunstância o AUTOR terá qualquer responsabilidade por lucros

cessantes, qualquer outra perda indirecta, prejuízos sofridos por terceiros ou

quaisquer outros danos consequentes de qualquer natureza, relacionados com a

utilização dos textos e vídeos ou da implementação do programa “CPF TALENT” por

parte do CLIENTE.

7.5. O AUTOR não será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento das

suas obrigações decorrentes dos presente Contrato se, por ação, omissão, evento ou

circunstância que estejam para além do seu controle razoável, este esteja ou seja

impedido de cumprir integralmente com as suas obrigações decorrentes do presente

Contrato. 

7.6. O AUTOR também declina qualquer responsabilidade por qualquer falha ou atraso

por motivos de força maior, designadamente, mas sem limitar, de guerra, terrorismo,

estado de emergência ou desastre (incluindo catástrofes naturais), infeção por vírus de

computador, bugs, alterações, intervenções não autorizadas, falhas técnicas, que

afetem o cumprimento das suas obrigações decorrentes do presente Contrato. 



8. Cessão da posição contratual:

8.1. O CLIENTE não poderá transferir, seja por que motivo for e sob qualquer forma, a

título oneroso ou gratuito, a sua posição contratual ou qualquer dos seus direitos e

obrigações a terceiros, sendo o presente contrato celebrado intuitu personae.

8.2. Contudo, tal proibição não poderá ser oposta às obrigações legais de ordem

pública nem se existir consentimento prévio, por escrito, dado pelo AUTOR.

9. Incumprimento

9.1. Verificando-se uma situação de incumprimento de qualquer uma das

obrigações emergentes do presente Contrato, a PARTE não faltosa deverá notificar a

outra PARTE de tal incumprimento.

9.2. Se, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação mencionada no número

anterior, a PARTE não corrigir a situação de incumprimento, a outra PARTE pode

notificá-la novamente, mediante carta registada com aviso de recepção, da resolução

automática do Contrato e sem aviso prévio, especificando a data efectiva em que a

resolução produzirá os seus efeitos, sem prejuízo do exercício de outros direitos de

que a PARTE lesada disponha e das indemnizações que possa vir a exigir.

10. Recolha de dados pessoais: 

10.1. O CLIENTE dá o seu consentimento ao AUTOR para a recolha e tratamento dos

dados pessoais relacionados com a sua identificação e actividade, designadamente

morada, objecto social, telefone, e-mail, identificação fiscal e comercial, nos termos

exclusivamente previstos no presente Contrato.

10.2. Para efeitos da Legislação Comunitária e Nacional que regula a Protecção de

Dados Pessoais, informa-se que os dados pessoais recolhidos e indicados no número

anterior referentes ao CLIENTE e para os quais dá a sua autorização são processados

automática e informaticamente e são da responsabilidade do AUTOR, sendo

necessários e destinando-se à gestão comercial e administrativa do Contrato

estabelecido com o CLIENTE, elaboração dos textos, vídeos e outros documentos a

disponibilizar no âmbito do programa “CPF TALENT”, bem como para o envio das

respectivas comunicações com o presente Contrato relacionadas. 

10.3. Os dados referentes à identificação e actividade do CLIENTE recolhidos nos

termos do número 1 constituem um requisito necessário para celebração do presente

Contrato, estando a CLIENTE obrigado a fornecer tais dados, sob pena de não se



considerar celebrado o presente Contrato e/ou não poder o AUTOR cumprir com as

obrigações nele plasmadas. 

10.4. Com carácter facultativo e adicional, a EMPRESA pode autorizar o tratamento de

dados pessoais para receber comunicações comerciais ou envio de material

publicitário relativo a serviços e notícias do Autor e/ou de empresas nas quais tenha

participações. Declaro que dou o meu consentimento para os fins previstos neste

número 

10.5. Nos termos da legislação Comunitária e Nacional aplicável, de molde a garantir

um tratamento equitativo e transparente, o AUTOR, enquanto responsável pelo

tratamento, informa ainda o seguinte:  

a) Os dados pessoais são recolhidos para as finalidades determinadas, explícitas e

legítimas e não serão posteriormente tratados de forma incompatível com as

finalidades da recolha;

b) Apenas são recolhidos os dados pessoais adequados, pertinentes e não excessivos

relativamente às finalidades da recolha;

c) Os dados pessoais apenas são conservados durante o período necessário para a

prossecução das finalidades previstas no presente contrato;

d) São postas em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas para

proteger os dados pessoais;

e) O CLIENTE tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos

dados pessoais que lhe digam respeito, bem como os direitos de rectificação,

alteração, limitação, cancelamento, eliminação dos dados, bem como o direito à

portabilidade dos dados e de oposição à utilização, para a seguinte morada: Largo da

Graça número 71, 4E 1100-575 Lisboa, Portugal ou para o seguinte e-mail:

contact@cfptalent.com

 f) O CLIENTE tem, igualmente, direito de apresentar reclamação a uma autoridade de

controlo.

10.6. Para efeitos do disposto no 10.1 e no 10.4, baseando-se o tratamento dos dados

no consentimento da CLIENTE, informa ainda o AUTOR que o CLIENTE tem o direito

de retirar consentimento em qualquer altura, sem que fique comprometida a licitude do

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.

11. Comunicações: 



11.1. Qualquer alteração dos elementos constantes do Contrato relativos à

identificação da CLIENTE deve ser comunicada por este ao AUTOR, no prazo de 30

dias a contar da data da alteração.

11.2. Todas as comunicações a realizar entre as PARTES, no âmbito do presente

Contrato,  serão efectuadas para o seguintes e-mail: contact@cfptalent.com 

12. Lei aplicável e foro competente

12.1.Estes termos e condições regem-se pela Lei portuguesa.

12.2. Para a resolução de qualquer litígio relacionado com o presente Contrato, as

PARTES elegem como competente o Tribunal da Comarca de Lisboa, com renúncia

expressa a qualquer outro.

mailto:contact@cfptalent.com

