TERMOS DE UTILIZAÇÃO

Bem-vindo ao website da Pfizer. A informação contida neste website é apenas para fins
informativos e educacionais. Por favor, leia e reveja com atenção estes Termos de Utilização
antes de aceder ou utilizar este website. O acesso e utilização das informações contidas neste
website está sujeito ao presente Acordo de Termos de Utilização. Ao aceder e utilizar este
website, aceita sem limitações ou qualificações este Acordo de Termos de Utilização.

1. Utilização deste website. A informação fornecida neste website é para fins meramente
informativos e educacionais gerais.
Algumas secções deste website destinam-se a públicos específicos, incluindo funcionários
da Pfizer, clientes e acionistas, bem como membros da comunidade de cuidados de saúde e
do público em geral. O acesso e utilização das informações contidas neste website está
sujeito ao presente Acordo de Termos de Utilização. Ao aceder e utilizar este website, aceita,
sem limitações ou qualificações, este Acordo de Termos de Utilização.
2. Conteúdo. A Pfizer empreenderá esforços razoáveis para incluir informações atualizadas e
precisas neste Sítio Web, mas não declara, nem garante ou assegura a sua exatidão,
perfeição e adequação para um determinado fim. O utilizador concorda que o acesso e
utilização deste website e do seu conteúdo é por sua conta e risco. A Pfizer rejeita todas as
garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias de comercialização ou adequação a
um determinado fim. Nem a Pfizer nem qualquer parte envolvida na criação, produção ou
entrega deste website será responsável por quaisquer danos, incluindo, sem limitação,
danos diretos, incidentais, consequenciais, indiretos ou punitivos, decorrentes do acesso,
utilização ou incapacidade de utilização deste website, ou quaisquer erros ou omissões no
seu conteúdo. Esta limitação inclui danos a, ou por quaisquer vírus que infetem o seu
equipamento informático.
3. Indemnização. O utilizador concorda em indemnizar, defender e isentar a Pfizer, os seus
funcionários, diretores, empregados, agentes, fornecedores e parceiros externos de e
contra todas as perdas, despesas, danos e custos, incluindo honorários razoáveis de
advogados, resultantes de qualquer violação por parte do utilizador destes Termos de
Utilização.
4. Privacidade. A Pfizer respeita a privacidade dos utilizadores do seu website. Consulte
Portugal | Pfizer Privacy Notice que explica os direitos e responsabilidades dos utilizadores
no que respeita à informação divulgada neste website.
5. Sites e links de terceiros. Este website poderá conter links ou referências a outros websites
mantidos por terceiros sobre os quais não temos qualquer controlo. Estes links são
fornecidos por mera conveniência. Da mesma forma, este website poderá ser acedido
através de links de terceiros sobre os quais a Pfizer não tem qualquer controlo. A Pfizer não
monitoriza, revê ou aprova quaisquer conteúdos de websites de terceiros, nem os produtos
ou serviços que possam ser prestados no âmbito dos mesmos. A Pfizer não fornece
quaisquer garantias, compromissos ou declarações sobre a precisão, atualidade, qualidade,
integralidade ou adequação ao propósito de qualquer informação contida nesses websites

e não poderá ser responsabilizada por perdas, danos ou custos de qualquer tipo que surjam
a partir dessa informação. A inclusão de links de terceiros não implica qualquer apoio ou
recomendação por parte da Pfizer. A utilização por parte do utilizador desses websites ou
plataformas de terceiros é por sua conta e risco e será regida pelos termos e políticas desses
terceiros (incluindo a sua política de privacidade).

6. Informação médica. Os pacientes não devem utilizar a informação contida neste website
para diagnosticar um problema de saúde ou de aptidão física ou doença. Os pacientes
devem sempre consultar um médico ou outro Profissional de Saúde para aconselhamento
médico ou informação sobre diagnóstico e tratamento.
7. Declarações de perspetiva futura. Este website contém declarações de perspetiva futura
sobre o desempenho financeiro e operacional da Pfizer, planos de negócios e perspetivas,
produtos em linha e produtos em desenvolvimento que envolvem riscos e incertezas
substanciais. Os resultados efetivos podem diferir materialmente das expectativas e
projeções estabelecidas nas referidas declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre
outras coisas, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento farmacêutico;
decisões das autoridades reguladoras sobre se e quando aprovar medicamentos e
medicamentos suplementares, bem como as suas decisões relativas à rotulagem e outros
assuntos que possam afetar a disponibilidade ou a comercialização dos produtos Pfizer;
desenvolvimentos competitivos; a capacidade de comercializar com sucesso tanto para
produtos novos como para existentes; desafios à validade e defesa das patentes da Pfizer;
tendências para a contenção de cuidados geridos e de custos de saúde; leis e regulamentos
governamentais que afetam os cuidados de saúde, incluindo, sem limitações, o acesso aos
produtos farmacêuticos, a fixação de preços e o reembolso; e condições económicas gerais,
tais como a taxa de juro e as flutuações da taxa de câmbio da moeda estrangeira. Uma lista
e descrição adicional destes e de outros riscos, incertezas e outros assuntos pode ser
encontrada no mais recente Relatório Anual da Pfizer no Formulário 10-K e subsequentes
Relatórios nos Formulários 10-Q e 8-K, todos disponíveis neste website e em www.sec.gov.
A Pfizer não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações de perspetiva
futura como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.
8. Informação não-confidencial. Sujeito a quaisquer termos e condições aplicáveis e
estabelecidos na nossa Política de Privacidade, qualquer comunicação ou outro material que
nos seja enviado através da Internet ou publicado num website da Pfizer por correio
eletrónico ou de outra forma, tais como quaisquer perguntas, comentários, sugestões ou
algo semelhante, é e será considerado como não confidencial e a Pfizer não terá qualquer
tipo de obrigação no que respeita a tais informações. A Pfizer será livre de utilizar quaisquer
ideias, conceitos, know-how ou técnicas contidas em tal comunicação para qualquer
finalidade, incluindo, mas não se limitando a desenvolvimento, fabrico e comercialização de
produtos.
9. Marcas. Todos os nomes de produtos, quer apareçam ou não em letra de imprensa ou com
o símbolo de marca registada, são marcas registadas da Pfizer, suas afiliadas, empresas
relacionadas ou seus licenciadores ou parceiros de joint-venture, salvo indicação em
contrário. A utilização indevida das marcas registadas da Pfizer ou qualquer outro material
é estritamente proibida e pode constituir uma violação das leis de direitos de direitos de

autor e propriedade industrial e/ou outras aplicáveis. Por favor tome nota de que a Pfizer
defende ativa e agressivamente os seus direitos de propriedade intelectual na máxima
extensão permitida por lei.
10. Direitos de autor. Todo o conteúdo deste website está sujeito à proteção dos direitos de
autor. Copyright © 2002-2022 Pfizer Inc. O conteúdo deste website apenas poderá ser
copiado para efeitos de uso individual de carácter não comercial, mantendo-se todas as
referências relativas a direitos de autor ou outros direitos de propriedade aplicáveis. Por
consequência, o conteúdo deste website não poderá ser reproduzido, recopiado ou de outra
forma redistribuído. Exceto no caso expressamente descrito anteriormente, não é permitido
copiar, exibir, descarregar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar ou retransmitir
qualquer informação, texto ou documentos contidos neste website ou parte deste em
qualquer meio eletrónico ou suporte físico, ou criar qualquer trabalho derivado, sem o
consentimento expresso dado por escrito da Pfizer. Nada aqui contido deverá ser
interpretado como conferindo, implicitamente, por exceção ou de outra forma, qualquer
licença ou direito ao abrigo de qualquer patente ou marca registada da Pfizer ou de qualquer
terceiro.
11. Nulo quando proibido. Este website e o seu conteúdo destinam-se a cumprir as leis e
regulamentos da UE. Embora as informações contidas neste website sejam acessíveis a
utilizadores fora da UE, as informações contidas neste website destinam-se apenas a
residentes da UE. Outros países podem ter leis, requisitos regulamentares e práticas
médicas diferentes das da UE. A Pfizer reserva-se o direito de limitar o fornecimento dos
seus produtos ou serviços a qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição e/ou limitar as
quantidades ou quaisquer produtos ou serviços que fornecemos. Qualquer oferta de
qualquer produto ou serviço feita neste website é nula quando proibida.
12. Legislação aplicável. O presente Acordo de Termos de Utilização e a sua utilização do
website rege-se pela legislação Portuguesa. Qualquer ação judicial ou procedimento
relacionado com este website deve ser apresentado exclusivamente num tribunal
português.
13. Diversos. Se qualquer disposição deste Acordo for considerada ilegal, nula ou inaplicável,
tal disposição será derrogada sem afetar a aplicabilidade das demais disposições. A Pfizer
reserva-se o direito de alterar ou remover materiais deste website em qualquer momento
por sua conta.

