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ANEXO DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DE ALOJAMENTO WEB:  CDN WEB 

Versão de 1 de outubro de 2020 

 

A seguinte tradução apenas é fornecida a título indicativo. As partes aceitam que, em caso de conflito ou 

discrepância, a versão francesa prevalecerá sobre a versão traduzida. 

 

DEFINIÇÕES : 

 

Cache: Memória local do Servidor. 

 

Conteúdos dinâmicos: Conteúdos não permanentes suscetíveis de mudança em função de diferentes 

parâmetros, em especial o tipo de navegador Web do Utilizador, sessão, etc... 

 

Conteúdos estáticos: Conteúdos permanentes de tipo Imagem, páginas CSS que não devem ser alterados a cada 

consulta do Website por 2 Utilizadores diferentes e cujo tamanho é inferior a 20MB. 

 

Nome de domínio : Elemento de um website que constitui a sua identidade na rede Internet. 

 

Ponto de Presença (PoP): Ponto de localização física na rede de Servidores de cache OVH ligados à rede Internet 

tal como descrito na oferta comercial. 

 

Regra de parametrização: Parâmetro implementado pela OVH e que determina as regras aplicáveis ao 

armazenamento temporário dos conteúdos estáticos do website (a esse armazenamento temporário chama-se 

“Cache”). 

 

Servidor de cache: Servidor informático administrado pela OVH e localizado num Ponto de Presença no qual são 

processados, no contexto do Serviço, os pedidos dos Utilizadores durante a consulta do website do Cliente. 

 

Website: Conjunto de páginas e conteúdos acessíveis através de um nome de domínio que constitui o ou os 

Websites do Cliente. 

 

TTL: (acrónimo de Time To Live) Período durante o qual os conteúdos estáticos são mantidos na memória cache. 

 

Utilizadores : Internautas que visitam o website do Cliente. 

 

ARTIGO 1. OBJETO 

 

O objetivo do presente anexo é definir as condições técnicas e financeiras nas quais a OVHcloud implementa o 

serviço CDN Web com o objetivo de otimizar os Websites do Cliente alojados na plataforma partilhada da 

OVHcloud (a seguir designada "Serviço CDN Web").  

 

O presente anexo complementa as Condições Gerais de Serviço e as Condições Particulares de Alojamento Web. 

Em caso de contradição entre o presente anexo e as Condições Particulares de Alojamento, prevalecerão as 

Condições Particulares de Alojamento. 

  

ARTIGO 2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

  

Especifica-se que um website é composto por partes estáticas e dinâmicas. O CDN Web permite ao Cliente 

otimizar a apresentação do Website do Cliente destinado aos seus Utilizadores situados em todo o mundo.  
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Através do Serviço CDN Web, o Utilizador que deseja consultar o Website do Cliente será automaticamente 

reencaminhado para o servidor de cache para o qual o acesso através da rede Internet é mais direto.  

  

Os Conteúdos estáticos do Website podem ser armazenados na cache mais diretamente acessível a partir do 

local de ligação do Utilizador. Apenas os Conteúdos dinâmicos podem ser diretamente carregados para o 

Alojamento do Cliente. Assim, os Utilizadores otimizam a visualização do website e o alojamento do Website é 

menos solicitado.  

 

ARTIGO 3. PRÉ-REQUISITOS/CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO  

  

O Cliente deve dispor, no mínimo, de um Nome de domínio e do serviço de alojamento partilhado da OVHcloud 

(a seguir designado "Alojamento Web") para poder utilizar o CDN Web.  

  

Assim, de acordo com as regras de configuração definidas pela OVHcloud, os diferentes Conteúdos estáticos que 

correspondem ao Website do Cliente serão replicados nos servidores de cache (a seguir designados "Servidores 

de cache") que permitem um acesso a partir dos nossos diferentes Pontos de Presença (tal como definidos 

abaixo), de forma a que estes Conteúdos sejam apresentados mais rapidamente em visitas futuras.  

  

O Cliente pode consultar no site da OVHcloud a lista dos pontos de presença correspondentes aos locais onde a 

OVHcloud dispõe de Servidores de cache (a seguir designados "Ponto de presença"). O Cliente não pode 

determinar quais os Pontos de presença que deseja ativar para o seu serviço, uma vez que todos eles são ativados 

por predefinição. A OVHcloud reserva-se o direito de alterar a localização dos seus Pontos de presença durante a 

vigência do Contrato. A OVHcloud informará o Cliente na hipótese de eliminação de um Ponto de presença, que 

poderá solicitar a rescisão sem custos do seu Serviço.  

  

A partir da validação da encomenda pela OVHcloud, a OVHcloud enviará por e-mail as informações relativas à 

implementação do Serviço CDN Web para o Website do Cliente.  

  

 

 

ARTIGO 4. OBRIGAÇÕES DA OVHCLOUD  

 

A OVHcloud compromete-se a ser diligente e cuidadosa no fornecimento de um serviço de qualidade compatível 

com as práticas comuns da profissão e o atual estado da arte.  Devido à elevada tecnicidade do Serviço CDN Web, 

a OVHcloud está sujeita a apenas uma obrigação de meios. 

 

A OVHcloud compromete-se a:   

  

- Garantir a qualidade e gestão da Infraestrutura OVHcloud e dos Servidores de cache,  

 

- Manter em bom estado de funcionamento os Servidores de cache. Em caso de falha de um deles, a 

OVHcloud compromete-se a proceder às operações de migração para outro Servidor de cache de forma 

transparente para o Cliente, a fim de limitar os riscos de interrupção do Serviço ou de acesso ao website 

do Cliente por parte dos utilizadores.  

 

- Garantir o melhor nível de qualidade das suas ferramentas conforme as regras e as práticas comuns da 

profissão.  
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A OVHcloud não pode garantir um nível de rapidez otimizado pela implementação do Serviço CDN Web, que 

depende essencialmente do website do Cliente, dos Conteúdos e dos locais de consulta pelos Utilizadores.  

    

A OVHcloud determina a otimização do Serviço CDN Web e nomeadamente a seleção do Ponto de presença mais 

direto aquando da consulta por um Utilizador do Website do Cliente.  

 

O Serviço não dispensa oCliente, seja em que circunstância for, de tomar todas as medidas necessárias à 

salvaguarda de todos os dados do seu Website.  

 

Em caso algum a OVHcloud comunica a cópia dos dados contidos no servidor de cache, pois os dados apenas se 

encontram guardados durante o período determinado pelo TTL.  

 

Consequentemente, incumbe ao Cliente tomar todas as medidas necessárias à salvaguarda dos dados, em caso 

de perda, deterioração do seu Website, seja qual for a causa, incluindo as que não se encontrem expressamente 

visadas no presente contrato. 

 

A utilização do Serviço CDN Web pode constituir uma medida de segurança destinada a limitar o impacto dos 

ataques informáticos no alojamento do Cliente. No entanto, o Serviço CDN Web não dispensa de modo algum o 

Cliente de tomar todas as medidas de segurança complementares para proteger o seu Website. 

  

ARTIGO 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE  

  

 O Cliente compromete-se a dispor da autoridade e da capacidade necessárias à conclusão e à execução das 

obrigações previstas pelas presentes, em particular dos direitos suficientes para com o Nome de domínio e o 

alojamento.  

  

O Cliente compromete-se a fornecer dados válidos que permitam a sua identificação, Apelido, Nome, Organização 

se for o caso, Morada, Número de telefone, Endereço eletrónico, Número de contribuinte; a OVHcloud reserva-se 

o direito de pedir comprovativos, e nesse caso o Cliente fica obrigado a transmitir esses dados nas 72H 

consequentes ao pedido da OVH; na falta de apresentação dos comprovativos exigidos, a OVHcloud reserva-se o 

direito de suspender os serviços do Cliente.  

  

O Cliente atua como entidade independente e assume integralmente os riscos e inconvenientes da sua atividade. 

O Cliente é o único responsável pelo seu Website, pelo conteúdo das informações transmitidas, difundidas ou 

recolhidas, pela sua exploração e atualização, bem como por todos os ficheiros, em particular os ficheiros de 

endereços.  

  

O Cliente compromete-se a respeitar os direitos de terceiros, em especial os da personalidade e propriedade 

intelectual, tais como os direitos de autor, direitos sobre patentes ou marcas. Em simultâneo, a OVHcloud não 

poderá ser considerada responsável pelas informações, som, texto, imagens, elementos de forma, dados 

acessíveis por intermédio do Servidor de cache do Cliente, transmitidos ou colocados online pelo Cliente, e isto a 

qualquer título.  

  

É interdito ao Cliente colocar à disposição do público através do seu Website ficheiros ou links de hipertexto que 

violem o direito de autor e/ou o direito da propriedade intelectual.  

  

Nestes casos, a OVHcloud reserva-se o direito de rescindir imediatamente e de pleno direito o contrato, sem 

prejuízo do direito a ser ressarcida pelos danos e prejuízos que a OVHcloud tenha sofrido.  
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O Cliente suportará sozinho as consequências da falta de configuração e/ou de manipulação incorreta no âmbito 

da parametrização do seu Website resultante de um mau funcionamento do seu Alojamento.  

  

A OVHcloud reserva-se a possibilidade de controlar a conformidade da utilização do Serviço por parte do Cliente 

com os termos contratados.  

  

O Cliente compromete-se a não utilizar o Serviço para a difusão de conteúdos de vídeo ou áudio através da 

tecnologia de leitura contínua (tradicionalmente intitulada de streaming). 

 

ARTIGO 6. DURAÇÃO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Os preços aplicáveis estão disponíveis no site da OVHcloud. Estes preços são apresentados em euros, excluindo 

impostos. 

 

O Serviço CDN Web é subscrito durante todo o período de compromisso do Alojamento Web ao qual está 

associado.   

 

O Serviço CDN Web é automaticamente associado ao ciclo de faturação do Alojamento Web para o qual está 

afetado. Em caso de subscrição do Serviço CDN Web em curso de execução do serviço de Alojamento Web, a 

primeira fatura é calculada numa base pro rata temporis.  

O Cliente é depois faturado pela utilização deste Serviço CDN Web, a cada renovação do período de 

armazenamento do Alojamento Web, salvo denúncia do Serviço CDN Web através da Área de Cliente e mediante 

um pré-aviso em conformidade com as disposições das Condições Particulares do Alojamento Web. Em caso de 

não renovação do Alojamento Web, o Serviço CDN Web fica indisponível, e todos os dados que nele são registados 

serão eliminados. Esta eliminação ocorre imediatamente após o termo do período de Alojamento Web. Cabe ao 

Cliente tomar todas as medidas necessárias de modo a assegurar a conservação dos referidos dados antes da 

rescisão desse período. 

 

 


