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1. DEFINIÇÕES 

«Additional IP»: Nome comercial do Serviço, tal como indicado no Site da OVHcloud. 

«Bloco(s) de Endereços IP»: Conjunto contíguo de Endereços IP agrupados pelo mesmo sufixo (máscara de 

rede). 

«Endereço(s) IP»: Identificador de um host associado a uma rede IP pública ligada à Internet, permitindo 

chegar ao host.  

«Endereço IPv4»: designa os endereços do tipo Internet Protocol version 4. 

«Endereço IPv6»: designa os endereços do tipo Internet Protocol version 6. 
«Campus»: Datacenter ou conjunto de datacenters controlados pela OVHcloud, a partir dos quais a OVHcloud 

presta os seus serviços, localizados numa dada região geográfica (por exemplo, o Campus de Gravelines). 

«Serviço(s) Compatível/veis»: Todos os serviços, como a utilização dos produtos e elementos da OVHcloud 

(infraestruturas, rede, etc.), fornecidos pela OVHcloud ao Cliente compatíveis com o Serviço, tal como 

especificado no Site da OVHcloud. 

«Regional Internet Registry» ou «RIR»: Organismo regional que fornece e gere os endereços IP públicos de 

determinada região geográfica. 
 «Reputação IP»: Indicador emitido por uma entidade que gere uma lista do tipo «real time block list» e ligado 

a um Endereço IP Público específico, que permite a uma entidade de software recetora avaliar a fiabilidade 

do emitente que utiliza esse Endereço IP Público para comunicar. 

«Whois»: Base de dados global que contém informações administrativas relativas aos endereços IP 

anunciados na Internet pública. 

 

2. OBJETO 

As presentes Condições Particulares de Serviço têm por objetivo definir as condições específicas aplicáveis ao 

serviço descrito no artigo 3.º (Descrição do Serviço), conhecido como  «Additional IP» (doravante o ou os 

«Serviço(s)»). Completam as Condições Gerais de Serviço em vigor.  

 



 
 

 2 / 6 

 

Em caso de contradição, as presentes Condições Particulares prevalecem sobre as Condições Gerais de 

Serviço. 

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. Princípio 

O Serviço permite aprovisionar e atribuir Endereços IP ou Blocos de Endereços IP a um Serviço Compatível. O 
Serviço pode ser utilizado através de uma API ou da Interface de Gestão. A lista dos Campus Compatíveis está 

disponível no site da OVHcloud. Desta forma, o Cliente pode alterar o Serviço Compatível ao qual deseja 

associar um recurso, mas também libertar os Endereços IP e os Blocos de Endereços IP que considera 

dispensáveis.  

 

Cada Serviço Compatível permite ao Cliente subscrever um número limitado de Endereços IP ou de Blocos de 

Endereços IP adicionais.  As limitações por Serviço Compatível e por Conta Cliente estão especificadas no site 
da OVHcloud.  

 

Especifica-se que o Cliente não pode atribuir um mesmo Endereço IP de um mesmo Bloco de Endereços IP a 

vários serviços em simultâneo, e que um Bloco de Endereços IP não pode ser dividido de modo a atribuir os 

Endereços IP que contém de forma individual através de vários serviços. 

 

Salvo indicação em contrário nomeadamente no Site da OVHcloud, a OVHcloud só disponibiliza endereços 
IPv4 no âmbito do Serviço. O Serviço não é compatível com os Endereços IPv6. 

 

3.2. Perímetro geográfico 

Aquando da Subscrição, o Cliente escolhe o Serviço Compatível com o qual deseja utilizar o Endereço IP ou o 

Bloco de Endereços IP. O Campus no qual se executa o Serviço Compatível associado determina o Campus no 

qual poderá ser utilizado o Endereço IP ou o Bloco de Endereços IP. A lista dos Campus compatíveis com o 
Serviço está disponível no site da OVHcloud. O Cliente não poderá utilizar os seus Endereços IP num Campus 

diferente daquele selecionado no momento da Subscrição. 

 

Cabe ao Cliente determinar com precisão o Campus de afetação em função dos serviços para os quais utilizará 

o Endereço IP ou o Bloco de Endereços IP. O Campus de afetação não pode ser alterado durante a vigência do 

Serviço. 

 

3.3. Funcionalidades adicionais 

3.3.1. Proteção dos Endereços IP 

A OVHcloud compromete-se a implementar ferramentas técnicas que permitam proteger os Endereços IP dos 

Clientes, nomeadamente quando são vítimas de ataques informáticos. Esta proteção não consiste em caso 

algum numa obrigação de resultados a cargo da OVHcloud, a qual apenas responde a uma obrigação de 

meios.  

 

3.3.2. Reverse DNS 
No âmbito do Serviço, o Cliente pode beneficiar da funcionalidade suplementar opcional «Reverse DNS». Esta 

funcionalidade permite ao Cliente assegurar a gestão do DNS invertido (reverse DNS, zona arpa) pertencente 

aos Serviços subscritos. 

 

3.3.3. Geolocalização 

No âmbito do Serviço, o Cliente beneficia da funcionalidade suplementar opcional «Geolocalização», que 
permite afetar um país de proveniência ao Endereço IP ou ao Bloco de Endereços IP. 
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4. SUBSCRIÇÃO 

O Cliente pode subscrever o Serviço a qualquer momento, segundo a disponibilidade, no site da OVHcloud e 

na Área de Cliente, sob reserva de que beneficie de um Serviço(s) Compatível/eis. 

 

Qualquer encomenda de Endereços IP ou de Bloco de Endereços IP faz-se sob reserva de não ter atingido o 
número máximo de Endereços IP previsto por Serviço Compatível ou por Conta. 

 

A OVHcloud reserva-se o direito de recusar qualquer pedido de novos recursos sem ter de se justificar ao 

Cliente. Esta recusa pode ser fundamentada por múltiplas razões, tais como, a título não exaustivo: 

desrespeito pelas disposições aplicáveis à atribuição dos recursos, desrespeito pelos termos contratuais da 

OVHcloud, Endereços IP listados devido à sua utilização pelo Cliente, ausência de recursos disponíveis, etc.  

 

5. IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO  

 

Aquando de um pedido de disponibilização do Serviço, a OVHcloud envidará esforços comercialmente 

razoáveis para disponibilizar o Endereço IP e/ou o Bloco de Endereços IP o mais rapidamente possível, o mais 

tardar dentro de dez (10) dias úteis.  

Quando os Blocos de Endereços IP estiverem disponíveis, aparecerão na Interface de Gestão do Cliente. 

Neste sentido, o Cliente é convidado a verificar esta última regularmente.  

 

6. TITULARIDADE DOS ENDEREÇOS IP  

A OVHcloud concede ao Cliente um direito de utilização dos Endereços IP e/ou do Bloco de Endereços IP a que 

dizem respeito os Serviços do Cliente. Independentemente da duração de utilização dos Serviços pelo Cliente, 

a OVHcloud não transfere para o Cliente a propriedade dos Endereços IP e/ou do Bloco de Endereços IP, sendo 

sempre a OVHcloud a única titular dos Endereços IP ou do Bloco de Endereços IP que disponibiliza ao Cliente.  

 

7. PREÇOS, FATURAÇÃO E DURAÇÃO 

7.1. Preços e faturação 

Os preços aplicáveis estão disponíveis no site da OVHcloud. Salvo indicação em contrário, estes preços são 

apresentados em euros, excluindo impostos. 

 
Os Endereços IP Adicionais são faturados mensalmente. Apenas o preço indicado na ordem de encomenda 

emitida pela OVHcloud corresponde ao montante total a pagar pelo Cliente. 

O preço dos Serviços manter-se-á inalterado e exigível na sua totalidade no caso em que a OVHcloud venha a 

retomar um ou vários Endereços IP nas condições do artigo 9.º (Obrigações e Responsabilidade do Cliente). 

7.2. Métodos de pagamento 

Aquando da Subscrição, bem como em cada renovação do Serviço, uma fatura é emitida e paga por débito 

direto sobre o método de pagamento registado pelo Cliente. O Cliente compromete-se a registar um método 

de pagamento válido na sua Conta de Cliente OVHcloud, entre os métodos de pagamento disponíveis. 

Em caso de desativação do pagamento automático nas condições previstas no artigo 7.4.º. (Duração; 

Renovação), o Serviço em causa é automaticamente rescindido no fim do período em curso. 

 
No entanto, o Cliente conserva a possibilidade de renovar o Serviço em causa reativando a funcionalidade de 

pagamento automático ou pagando de forma antecipada o próximo Período de Renovação, até 24 horas antes 

do fim do período em curso. 
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7.3. Prazo de pagamento  

Todos os Serviços são faturados mensalmente, com um mês de antecedência.  

 

7.4. Duração; Renovação 

O Serviço é subscrito por um período inicial de um (1) mês (o «Período Inicial») e é automaticamente renovado 

por períodos sucessivos de um (1) mês (os «Períodos de Renovação») nas mesmas condições contratuais e 

tarifárias, exceto (a) no que diz respeito à duração do primeiro Período de Renovação, podendo a duração 

variar entre um (1) e trinta (30) dias em caso de realinhamento por um ciclo civil, e (b) em caso de rescisão por 

uma das Partes, pelo menos 24 horas antes da renovação. 

O Período Inicial começa no dia da disponibilização efetiva do Serviço ao Cliente. 

Excetuando o primeiro parágrafo, quando o Período Inicial não tem início no primeiro dia de um mês (início 
em curso de mês), o ciclo de renovação do Serviço é realizado segundo um ciclo calendário, do seguinte modo: 

- O Período Inicial dura um (1) mês, começa no dia da disponibilização do Serviço e é faturado por um (1) 

mês ; 

- O primeiro Período de Renovação decorre do primeiro dia seguinte ao termo do Período Inicial até ao 

último dia do mês em curso; o Serviço é faturado numa base pro rata temporis ; e 

- Os Períodos de Renovação subsequentes têm a duração de um (1) mês, têm início no primeiro dia do mês 

e são faturados por um (1) mês. 

 

Por exemplo, se o Período Inicial começar no dia 12 de março de 2022: 

- O Período Inicial tem a duração de um (1) mês, de 12 de março de 2022 a 11 de março de 2022. 

- O primeiro Período de Renovação decorre de 12 de março de 2022 a 31 de março de 2022. 

- Os Períodos de Renovação subsequentes têm a duração de um (1) mês e têm início no primeiro dia de cada 

mês seguinte (1 de abril de 2022, 1 de maio de 2022, 1 de junho de 2022, etc.). 

8. EFEITOS DA RESCIÇÃO 

 

Quando o Cliente pede a rescisão do Serviço (incluindo a eliminação de um Endereço IP ou de um Bloco de 

Endereços IP), a OVHcloud verificará previamente se a reputação do Bloco de Endereços IP ou do Endereço IP 

não é negativa.  

A este título, a OVHcloud verificará se o Bloco de Endereços IP ou o Endereço IP não foi objeto de um 

procedimento de registo na lista negra (blacklisting) por um organismo notoriamente conhecido na luta 
contra o SPAM ou as atividades fraudulentas (phishing, ficheiros maliciosos), tais como o SPAMAUS ou ainda 

o SPAMCOP.  

No caso de o Bloco de Endereços IP ou do Endereço IP do Cliente constarem de uma lista negra, cabe ao Cliente 

tomar todas as medidas junto dos organismos que estão na origem da lista, para retirar o Bloco de Endereços 

IP ou o Endereço IP em causa das listas negras antes do termo do Serviço. A remoção de todas as listas negras 

é necessária para confirmar que a reputação do Bloco de Endereços IP ou do Endereço IP não está ferida e 

que, por conseguinte, estes últimos podem ser reafetados a um novo cliente. 
 

Na ausência de tal remoção, o Cliente será faturado quanto aos custos correspondentes à retirada da lista 

negra, de acordo com o preço em vigor no site da OVHcloud. 

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE 

9.1 Regras aplicáveis  
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O Cliente compromete-se a utilizar o Serviço de acordo com as Condições Gerais e Particulares da OVHcloud 

e com a documentação disponibilizada pela OVHcloud, nomeadamente através do seguinte site:  

https://docs.ovh.com/pt/.  

Assim, o Cliente compromete-se nomeadamente a conservar uma boa Reputação IP quanto ao conjunto dos 

Endereços IP ou do Bloco de Endereços IP subscritos durante todo o período de vigência do Serviço. Assim, o 
Cliente coíbe-se de qualquer atividade de emissão maciça de e-mails não solicitados (spamming) através dos 

Endereços IP atribuídos pela OVHcloud.  

 

9.2 Utilização sob a responsabilidade do Cliente 

 

A OVHcloud declina qualquer responsabilidade quanto à utilização efetuada pelo Cliente nos Endereços IP 

que lhe tenham sido atribuídos pela OVHcloud. O Cliente é o único responsável pela utilização dos recursos 
que lhe são atribuídos, nomeadamente em caso de utilização ilícita, fraudulenta de Endereços IP dos quais é 

titular. Os Endereços IP atribuídos ao Cliente não podem ser cedidos por este a terceiros. O Cliente ocupar-se-

á de qualquer questão manifestada por um terceiro relativamente à utilização de um Endereço IP atribuído 

ao Cliente.  

 

9.3. Utilização contínua do Serviço 

 
O Cliente compromete-se a utilizar de forma contínua cada Endereço IP subscrito durante todo o período de 

vigência do Contrato. A OVHcloud reserva-se o direito de exigir do Cliente o preenchimento de um formulário 

que permita justificar a utilização dos Endereços IP ou Blocos de Endereços IP. Estas informações podem ser 

comunicadas ao Regional Internet Registry (RIR) durante as auditorias realizadas por este último. Por 

conseguinte, o Cliente compromete-se a utilizar o Serviço em conformidade com as indicações comunicadas 

aquando da reserva destes recursos. 
 

O Cliente compromete-se a eliminar, o mais rapidamente possível, os Endereços IP se não os utilizar ou 

quando os deixar de utilizar. 

O Cliente pode eliminar um Endereço IP ou um Bloco de Endereços IP através da Interface de Gestão. 

A eliminação de um ou vários Endereços IP não afeta o número de Endereços IP inicialmente encomendados 

pelo Cliente. O Cliente mantém a possibilidade de pedir à OVHcloud que volte a colocar Endereços IP à sua 

disposição, no limite do número autorizado ao abrigo da Encomenda em vigor. Especifica-se que o presente 
direito de disponibilização de Endereços IP não é aplicável em caso de suspensão ou rescisão do Serviço por 

incumprimento por parte do Cliente das suas obrigações contratuais. 

Na falta de utilização contínua pelo Cliente de um Endereço IP durante um período de trinta (30) dias 

consecutivos, o Cliente é convidado, por correio eletrónico ou através da Interface de Gestão, a atribuir os 

Endereços IP não utilizados a um Serviço Compatível o mais rapidamente possível. Se o pagamento não for 

realizado, o Serviço será imediatamente suspenso de pleno direito pela OVHcloud. A suspensão acima referida 

intervém sem contrapartida nem indemnização devida ao Cliente e sem prejuízo do direito da OVHcloud de 
rescindir o Contrato por incumprimento contratual, segundo as modalidades previstas pelas Condições Gerais 

de Serviço.  

 

9.4. Base Whois 

 

O Bloco de Endereços IP será registado na base Whois do RIR. O Cliente poderá personalizar alguns dos 
campos que serão então conhecidos publicamente. O Cliente compromete-se a personalizar o reverse destes 

Endereços IP suplementares. 

 

9.5. Sanções 

 

Em caso de desrespeito do artigo 9.º, a OVHcloud reserva-se o direito de suspender e/ou rescindir o Serviço 

por incumprimento contratual, segundo as modalidades previstas pelas Condições Gerais de Serviço. 

https://docs.ovh.com/pt/
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Em caso de necessidade ou de urgência, a rescisão dos Endereços IP pode ser efetuada pela OVHcloud sem 

demora e sem notificação prévia. 

 É considerado como um caso de necessidade ou de urgência, nomeadamente, qualquer atentado verificado 

ou iminente à reputação de um Endereço IP encomendado pelo Cliente, seja na sequência de um ato de má 
vontade, seja na sequência de um ato mal intencionado, seja na sequência da deteção de uma falha na 

segurança do sistema de infraestrutura do Cliente. 

10. TRANSMISSIBILIDADE 

Os Endereços IP e os Blocos de Endereços IP são transferíveis entre os diferentes Serviços Compatíveis do 

mesmo Campus. O Cliente pode alterar a afetação de um Endereço IP através da Interface de Gestão. 

O Cliente pode migrar um Endereço IP suplementar para outro Serviço Compatível, se assim o desejar. Esta 

operação deve ser efetuada na Área de Cliente. A afetação de um Endereço IP ou de um Bloco de Endereços IP 
a outro Serviço Compatível é então contabilizada no número máximo de IP que podem ser associados ao 

Serviço Compatível.  

 

A migração de um Endereço IP pode ser realizada pelo Contacto Administrativo do Serviço Compatível de 

origem, se também for o Contacto Administrativo do Serviço Compatível de destino.  

A migração de um Endereço IP pode ser efetuada pelo Contacto Técnico do Serviço Compatível de origem se 

este for também o Contacto Técnico do Serviço Compatível de destino e se o Contacto Administrativo destes 
dois Serviços Compatíveis for idêntico.  

Entende-se por Contacto Administrativo e Técnico as Contas de cliente associadas a um Serviço Compatível, 

tal como figuram na Área de Cliente.  

 

11. INDEMNIZAÇÕES 

Além do disposto no artigo 8.º (Efeitos da rescisão), se o Cliente utilizar um ou mais Endereços IP que 

impliquem a inscrição desses endereços IP em listas negras: 

(a) O Cliente deverá indemnizar a OVHcloud de todas as consequências desta listagem, nomeadamente 

assumir os custos (incluindo o tratamento administrativo interno) de deslistagem. 

(b) Além disso, a OVHcloud poderá retomar imediatamente, no todo ou em parte, os Endereços IP 

colocados à disposição do Cliente, de forma a preservar a sua integridade e o seu valor, sem 

contrapartida nem indemnização devida ao Cliente. 

 

12. NÃO ESPECIFICIDADE DOS ENDEREÇOS IP 

Os Endereços IP não são atribuídos especificamente, ou seja, quando um Endereço IP é eliminado pelo Cliente 

ou é recuperado pela OVHcloud, este Endereço IP pode ser atribuído imediatamente pela OVHcloud a outro 

Cliente. A OVHcloud não pode garantir que os Endereços IP colocados novamente à disposição do Cliente na 

sequência de uma recuperação ou supressão anterior de Endereços IP sejam os mesmos que os anteriormente 

eliminados ou recuperados. 

 

 


