
POLITICA GERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensorial® 

 

Este documento aplica-se a todos os Clientes do serviço e Alojamento e Correio Electrónico Sensorial® 

Ao fazer uso dos serviços da Sensorial aceita as seguintes condições / práticas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A SENSORIAL reserva-se o direito de mudar qualquer procedimento técnico referente aos 

serviços contratados com prévio aviso; 

2. O CLIENTE tem conhecimento e concorda com o fato de que a SENSORIAL poderá eliminar todos 

os dados, arquivos ou outras informações que estiverem armazenadas, se porventura a conta 

estiver suspensa a mais de 30 dias por falta de pagamento; 

3. O CLIENTE tem conhecimento e concorda com o fato de que a SENSORIAL poderá eliminar todos 

os dados, arquivos ou outras informações que estiverem armazenadas, se porventura houver 

ordem ou solicitação de autoridades legalmente constituídas ou ordem judicial; 

4. O CLIENTE responsabiliza-se por todos os danos oriundos de sua utilização dos serviços 

fornecidos, e  compromete-se a não responsabilizar a SENSORIAL de qualquer reinvindicação 

legal, incluindo-se as perdas e danos requeridas por terceiros; 

5. A SENSORIAL reserva-se o direito de suspender o serviço do CLIENTE a qualquer momento, por 

qualquer razão, sem notificação, quando for constatada qualquer infracção ou violação as normas 

de uso estabelecidas; 

6. O CLIENTE obriga-se a manter os seus dados de contacto e facturação devidamente 

actualizados. Toda e qualquer alteração deverá ser comunicada à SENSORIAL. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data da última actualização: 6 de Março de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política de serviço de Alojamento e Correio Electrónico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensorial® 

 

Este documento aplica-se a todos os Clientes do serviço e Alojamento e Correio Electrónico Sensorial® 

Ao fazer uso dos serviços da Sensorial aceita as seguintes condições / práticas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sensorial® preocupa-se com o bom funcionamento dos seus serviços.  

A seguinte política pretende evitar usos abusivos ou outros comportamentos indevidos que possam 

comprometer a estabilidade ou bom funcionamento dos serviços prestados pela SENSORIAL.  

A penalidade para as infracções abaixo listadas, será a suspensão ou término do serviço 

prestado, dependendo da avaliação da Sensorial.  

1. Transmitir ou armazenar qualquer informação, dado ou material que viole qualquer lei; 

2. Disponibilizar ou armazenar quaisquer materiais com direitos reservados, de propriedade 

intelectual ou com copyright, distribuição ou divulgação de senhas para acesso de programas 

alheios, difamação de pessoas ou negócios, alegações consideradas perigosas ou obscenas, 

protegido por segredo de Estado ou outro estatuto legal; 

3. Promover ou prover informação instrutiva sobre actividades ilegais, que promovam ou induzam 

dano físico ou moral contra qualquer grupo ou indivíduo; 

4. Disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material que explore de alguma forma, crianças ou 

adolescentes menores de 18 anos de idade; 

5. Disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material de conteúdo grotesco ou ofensivo para a 

comunidade Web, que pode incluir, mas não se limitando a isso, fanatismo, racismo, ódio ou 

profanação; 

6. Transmitir, armazenar ou divulgar qualquer material relacionado a hacking/cracking, a 

SENSORIAL será o único árbitro na avaliação do que constitua violação desta medida; 

7. Disponibilizar as caixas de correio fornecidas pela SENSORIAL para utilização livre por parte da 

comunidade Web. Este princípio aplica-se também a todos os outros recursos disponibilizados, 

que são exclusivos da conta do utilizador. 

8. Enviar abusiva e generalizadamente e-mails ou enviá-los sem solicitação do(s) destinatário(s), 

partindo dos nossos servidores. Os nossos servidores são observados diariamente tendo em 

conta a utilização do SMTP. Caracterizamos como SPAM um único e-mail não solicitado de 

propaganda ou divulgação que seja enviado a mais de 5 endereços de uma só vez; 

9. Enviar abusiva e generalizadamente e-mails ou enviá-los sem solicitação do(s) destinatário(s), 

partindo de qualquer outro servidor, externo à rede SENSORIAL, com a intenção de promover 

qualquer domínio hospedado nos servidores SENSORIAL, ou cujo e-mail de retorno pertença a 

um domínio hospedado nos servidores SENSORIAL; 

10. Enviar mais de 3600 e-mails por dia (150/hora), mesmo que sejam e-mails legítimos e 

solicitados, como, por exemplo, newsletters. Se o CLIENTE enviar mais de 3600 e-mails por dia, a 

conta será bloqueada por abuso. 



11. Enviar um mesmo email para mais de 150 destinatários em simultâneo. Se o CLIENTE enviar um 

email para mais de 50 destinatários, a conta será bloqueada por abuso. 

12. Armazenar, no espaço disponibilizado, conteúdo que de qualquer forma prejudique ou possa vir a 

prejudicar o funcionamento do servidor. Neste caso, ocorrerá a IMEDIATA SUSPENSÃO DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU 

NOTIFICAÇÃO. 

13. Sujeitar ou permitir que o site seja sujeito a um volume excessivo ou anormal de tráfego de 

dados que possa, de qualquer maneira, vir a prejudicar o funcionamento da rede SENSORIAL. 

Neste caso, ocorrerá a IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, 

INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO. 

14. A SENSORIAL entrará em contacto com o cliente quando diagnosticar abuso dos recursos de 

hardware do servidor e irá propor um servidor especial para armazenar o conteúdo do site. A 

mensalidade será REAJUSTADA e o critério para cálculo será determinado pela nossa avaliação 

técnica. 

15. O prejuízo ao funcionamento do servidor refere-se às especificações técnicas do servidor da 

SENSORIAL, cabendo única e exclusivamente a esta, a identificação da ocorrência de qualquer 

evento que possa ocasionar risco ao funcionamento do mesmo, de modo a permitir acção 

imediata que impeça a consumação do prejuízo de funcionamento; 

16. Transferir a terceiros ou permitir que se utilizem da conta, que é de uso exclusivo do CLIENTE; 

17. Utilização indevida de contas de outros clientes da SENSORIAL; 

18. Não cumprir com veracidade de qualquer proposta, oferta ou promessa disponível no site do 

CLIENTE; 

19. Não cumprir acordos previamente estabelecidos entre a CLIENTE e seus consumidores, bem 

como não cumprir com compromissos divulgados no site do CLIENTE (propaganda enganosa). 

Qualquer ilegalidade nesse sentido será punida com a IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO; 

20. Fornecer à SENSORIAL dados falsos. Essa atitude será punida com a IMEDIATA SUSPENSÃO DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU 

NOTIFICAÇÃO; 

21. Tentar, ou efectivamente quebrar senhas ou “hackear” sites alheios a partir de um servidor 

SENSORIAL. Neste caso, ocorrerá o IMEDIATO CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO, sem prejuízo das medidas 

judiciais; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data da última actualização: 3 de Março de 2014 

 

 

 

 

 



Política de uso de SMTP / Envio de correio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensorial® 

 

Esta política de utilização do serviço SMTP e aplica-se a todos os planos de alojamento e serviços 

fornecidos pela SENSORIAL.  

Ao fazer uso dos serviços da Sensorial aceita as seguintes condições / práticas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O serviço de Correio Electrónico é considerado crítico pela característica de ser o principal meio de 

comunicação no contexto das empresas. 

O comprometimento da disponibilidade deste serviço, acarreta imensos transtornos e prejuízos. 

Por outro lado, existe a consciência da potencialidade do serviço de Correio como ferramenta de 

marketing e comunicação das empresas para com seus clientes. 

Assim sendo, a SENSORIAL apresenta recursos dedicados para cada necessidade, as quais possuem 

regras bem claras e definidas para sua utilização, visando sempre a qualidade dos serviços oferecidos. 

1. O cliente de email (software) escolhido deve ser configurado sempre com autenticação de SMTP. 

2. Devido a necessidade de alta disponibilidade neste serviço, controles são aplicados para certificar 

que não exista um uso abusivo dos recursos, evitando assim a inclusão em listas negras públicas 

de anti-spam, um acumular excessivo de mensagens na fila de entrega e consequentes atrasos. 

3. Com o objectivo de evitar o “engarrafamento” na fila de entrega, mantendo sempre um bom 

fluxo e evitando o atraso de mensagens, são utilizadas as seguintes métricas para controlo: 

(a)   Número máximo de destinatários por mensagem: 150 destinatários por mensagem 

(b)   Tamanho máximo de anexo: 30 MB por mensagem 

(c)   Número de ligações simultâneas: São permitidas, no máximo, 30 ligações simultâneas a 

cada host 

(d)   Número de ligações: O número máximo de ligações com o servidor SMTP é de 60 a cada 

minuto para cada IP. 

4. Atingindo o limite estabelecido, o cliente tem seu SMTP bloqueado e é notificado através de seu 

email principal de registo. Após esta notificação, deve solicitar o desbloqueio através do email 

apoio@sensorial.pt, informando ter conhecimento das políticas estabelecidas. 

5. A SENSORIAL reserva-se ao direito de bloquear os serviços de email a qualquer momento, 

sempre que forem detectadas práticas ilícitas e/ou abusivas dos recursos dos nossos serviços. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data da última actualização: 6 de Março de 2012 

 



Política de Campanhas publicitárias. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensorial® 

 

Esta política de utilização do serviço SMTP e aplica-se a todos os planos de alojamento e serviços 

fornecidos pela SENSORIAL. 

Ao fazer uso dos serviços da Sensorial aceita as seguintes condições / práticas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marketing por Correio electrónico ou email-marketing é umas das formas mais apetecíveis para realizar 

campanhas de marketing direto. O baixo custo de execução, a alta capacidade de segmentação e 

personalização, o fácil controlo de resultados e o alto retorno sobre o investimento fazem com que esta 

forma de marketing esteja cada vez mais presente. 

Todos estes motivos fazem com que qualquer empresa pense em realizar campanhas de marketing junto 

dos seus clientes ou para angariar novos , desconhecendo as regras básicas para o fazer. Isso leva a que 

os resultados fiquem longe do esperado e que os danos feitos por campanhas mal implementadas só se 

manifestem um bom bocado de tempo depois da campanha ter sido realizada. Para mais existem ainda os 

condicionamentos técnicos que cada vez mais os prestadores de serviço colocam a quem realiza este tipo 

de campanhas podendo fazer com que o serviço seja cancelado com base legal. 

1. A SENSORIAL apenas permite o envio de campanhas sobre produtos ou serviços 

directos do CLIENTE, qualquer campanha realizada com vista de promover produtos ou 

serviços de terceiros será considerada uma violação. A SENSORIAL reserva o direito de 

interromper ou invalidar o envio de qualquer campanha sem aviso prévio.  

2. Apenas e-mails solicitados e compromisso antispam. É comum a associação de 

campanhas estruturadas de e-mail Marketing com acções mal intencionadas de spammers, o uso 

abusivo que tem havido desta prática tem levado a que muito facilmente se confunda uma 

campanha bem intencionada com um email indesejado porque na prática pela pobre forma como 

as campanhas são planeadas e executadas elas são na integra campanhas de SPAM.  Por isso, 

nunca envie e-mail não solicitado, isso é prejudicial no curto e longo prazo e você 

pode cair no descrédito de potenciais clientes e até dos fornecedores de serviço de 

email. A Sensorial, conforme é mencionado na política de uso do serviço de SMTP reserva-se o 

direito de bloquear contas que não obedeçam a esta prática. 

3. Os recipientes das campanhas devem ter autorizado a sua recepção e condições para a sua 

realização. O uso de librarias de endereços ou outro tipo de base de dados de endereços 

electrónicos deve ser substituído pela criação de listas próprias em que os utilizadores por sua 

vontade submetem dados e opções de recepção. 

4. Divulgue sempre seu compromisso antisspam e a sua política de privacidade quanto às 

informações dos clientes. Informar os clientes que os seus dados ou email não vão terminar em 

mãos de terceiros ou na lista de envio de uma qualquer base de dados, pode ser boa ideia. O 

subscritor mais facilmente subscreverá listas de envio caso lhe seja assegurada a sua privacidade 

e protecção dos seus dados pessoais. 



5. Evidencie o “from” e e-mail de retorno válido – Muitos utilizadores abrem apenas e-mails 

de pessoas conhecidas. Evite mandar e-mails em nome da sua empresa se a comunicação for 

profissional, identifique o remetente e não apenas o nome da empresa. Certifique-se de que o e-

mail de retorno é válido, pois é comum utilizadores responderem às acções.  

6. Lembre o seu público que ele o conhece – Com a infinidade de boletins, blogs e sites que 

oferecem opção para receber newsletters, é comum que utilizadores se esqueçam de alguns 

registos realizados. Sempre que possível, identifique no cabeçalho ou rodapé do e-mail o motivo 

da comunicação: “você está recebendo essa mensagem porque…” 

7. Relevância. O destinatário não se incomoda por receber uma mensagem de cunho comercial, 

desde que seja relevante para ele. Portanto, preocupe-se sempre com o conceito de relevância. 

8. Frequência. Deve-se preferencialmente oferecer ao cliente que assinale a opção de sua 

preferência na frequência de recebimento de informações ou solicitar que ele opte entre as 

diversas alternativas de periodicidade que lhe são oferecidas. Quando não for possível oferecer 

que faça a opção, deve-se deixar claro qual a frequência de envio das mensagens. 

9. Política de relacionamento. É sempre conveniente que se tenha clareza na política de 

relacionamento adoptada, o que pode ser feito por meio de um contrato/compromisso assumido 

formalmente com o consumidor. 

10.  Permita a remoção de utilizadores da lista de envio “unsubscribe” A preocupação 

número um de uma boa política antispam é garantir que o utilizador tenha uma forma simples, 

através de um único clique, de solicitar o cancelamento do envio de mensagens para a sua conta. 

Empresas com necessidades mais específicas permitem que o utilizador faça parte de mais de 

uma lista de distribuição: nesses casos, é necessário que o utilizador possa cancelar a recepção 

de uma única lista ou de todas, com apenas uma solicitação. Esta pode ser a diferença entre a 

boa comunicação com os destinatários ou a presença numa lista de bloqueio. Mesmo que não 

use qualquer software ou serviço para fazer o envio de emails, se fizer o envio regular para uma 

qualquer lista (de clientes inclusive) , a opção para remover deve na mesma estar 

presente.  Coloque em parte visível do email: "Esta mensagem está de acordo com a legislação 

Europeia sobre o envio de mensagens comerciais. Esta mensagem destina-se unicamente a 

clientes, potenciais clientes e parceiros da 'nome da empresa', situada em 'localidade, país' e não 

pode ser considerada SPAM porque tem incluído contacto e instruções para remoção da nossa 

lista de emails. Qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do 

emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removida da lista. (Directiva 

2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento Europeu).Se o seu 

nome está incluído nesta lista por erro e gostaria de ser removido da mesma, por favor, clique 

aqui para cancelar a sua subscrição. ". Caso não use um software de gestão de endereços 

substitua o "clique aqui para cancelar a sua subscrição" por  “responda a este email e coloque 

‘cancelar recepção’ no assunto. O seu email será removido da lista de envio.” 

11. Planeie muito bem o “assunto” da campanha – É comprovado que o assunto é factor 

determinante na escolha entre ler, apagar ou ignorar o seu e-mail, além de ser um dos primeiros 

itens analisados pelos provedores de serviço na procura por mensagens de spammers. 

 

 



O serviço de Alojamento e Correio Electrónico da Sensorial é um serviço de email profissional e como tal 

não visa ser usado para o envio de campanhas de Marketing ou comunicação em larga escala. Caso haja 

clientes com esta necessidade sugerimos a utilização de serviços dedicados. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data da última actualização: 6 de Março de 2012 

 

Política de Prazos, valores, cancelamento de serviço e reembolso. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sensorial® 

 

Este documento aplica-se a todos os Clientes do serviço e Alojamento e Correio Electrónico Sensorial® 

Ao fazer uso dos serviços da Sensorial aceita as seguintes condições / práticas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O prazo de prestação do serviço é por tempo indeterminado, a contar da data de abertura da 

conta 

2. O serviço provido pela SENSORIAL poderá ser cancelado por escrito, explicando o motivo e 

enviando a senha e o login para o e-mail helpdesk@ sensorial.pt, a qualquer momento, sem 

penalidade, desde que as mensalidades estejam devidamente regularizadas. A solicitação de 

cancelamento deverá ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis antes do 

término do serviço contratado; Salvo para servidores dedicados, que devem ser cancelados com 

prazo mínimo de 60 dias. 

3. A SENSORIAL reserva-se o direito de alterar os valores de seus serviços mediante notificação ao 

CLIENTE com 15 (quinze) dias de antecedência à data em que estas entrarão em vigor; 

4. A SENSORIAL reserva o direito de NÃO REEMBOLSAR OS VALORES PAGOS, seja parcialmente ou 

integralmente, em caso de cancelamento ou suspensão do serviço; 

5. Caso o cliente cancele a assinatura, a conta poderá ser utilizada até ao ultimo dia pago 

UNICAMENTE SE HOUVER SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. Caso contrário a conta será cancelada 

imediatamente e todos os dados serão apagados; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data da última actualização: 6 de Março de 2012 

 


