
Termos de utilização da Aplicação Móvel “MadeiraWeather”
End-user agreement of “MadeiraWeather” Mobile App

Esta aplicação foi criada para mostrar, de forma agradável ao utilizador, o resultado dos nossos
sistemas automáticos de previsão, recorrendo a uma plataforma móvel. As previsões são 
calculadas utilizando modelos matemáticos e devem ser utilizados com cautela.
Apesar do grande esforço feito para garantir acesso a informação atualizada diariamente, não 
somos responsáveis por dados incompletos/imprecisos. As webcams são obtidas a partir do 
portal netmadeira, publicamente disponíveis.
Esta app é fornecida AS IS, ou seja, sem quaisquer garantias. Não é possível culpar o 
Observatório Oceânico da Madeira por qualquer tipo de danos, diretos ou circunstanciais, 
fortuitos ou consequentes, especiais ou criminais, baseados em garantias, negócios ligados à 
utilização desta aplicação e da informação fornecida. 
A utilização de informação sensível é feita da seguinte forma:
• Acesso à localização aproximada e/ou exata: unicamente para localizar o utilizador na opção 
“Mapa” para que o mesmo possa consultar as previsões dos sítios que o rodeiam.
• Ler conteúdo do cartão SD: para possibilitar ao utilizador mover a aplicação para o cartão de 
memória, de forma a gerir melhor o espaço disponível no equipamento
• Acesso à rede/visualização das ligações de rede: serve para testar a conexão e fazer 
download dos dados mais atuais e envio de dados de erro em caso de falha da aplicação
• Acesso a informação de identificação e aplicações em execução: utilizado apenas para casos 
em que a aplicação encerre inesperadamente, de forma a produzir um relatório de erro, nunca 
sendo os dados recolhidos utilizados para outros fins.

A utilização desta aplicação implica a aceitação destes termos.
Esta app está em constante desenvolvimento científico. Quaisquer erros ou sugestões devem 
ser enviadas para
madeiraweather@gmail.com

This app was created to show in a user-friendly format, the results of our automated forecast 
systems, using a mobile platform. Forecasts are calculated using mathematical data and should
be used with caution. Despite the great effort made to guarantee access to update information 
daily, we are not responsible for incomplete/inaccurate data.
The webcam views are obtained from netmadeira portal, publicly available. This app is 
provided AS IS, meaning, without any kind of warranties. It is not possible to charge Oceanic 
Observatory of Madeira for any kind of damage, direct or circumstantial, fortuitous or 
consequential, special or criminal, based on warranties, deals connected to the use of this 
application and information provided.
The usage of sensitive information is done by this way:
• Access to fine/coarse location: only to locate the user on the “Map” option, to easily allow the
check of surrounding forecasts.
• Read SD content: to allow the user to move the app to the memory card, to ensure a better 
space management of the device by the user
• Access to network/check network connections: used to test the connection and get updated 
forecasts and sending crash reports of the app.
• Access to identification information and apps in execution: used only when the app crashes, 
to produce a report, never using this information to other aspects.

The usage of this app implies the acceptance of this description. This application is on constant
scientific development. Any errors or suggestions should be sent to 
madeiraweather@gmail.com
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Termos de utilização da Aplicação Móvel “MadeiraFish”
End-user agreement of “MadeiraFish” Mobile App

Esta aplicação foi criada para mostrar, de forma agradável ao utilizador, informações de 
interesse sobre as espécies marinhas comerciais na Madeira.
Apesar do grande esforço feito para garantir  informação atualizada, não somos responsáveis 
por dados incompletos/imprecisos. 
Esta app é fornecida AS IS, ou seja, sem quaisquer garantias. Não é possível culpar o 
Observatório Oceânico da Madeira por qualquer tipo de danos, diretos ou circunstanciais, 
fortuitos ou consequentes, especiais ou criminais, baseados em garantias, negócios ligados à 
utilização desta aplicação e da informação fornecida. 

A utilização de informação sensível é feita da seguinte forma:
• Ler conteúdo do cartão SD: para possibilitar ao utilizador mover a aplicação para o cartão de 
memória, de forma a gerir melhor o espaço disponível no equipamento

• Acesso à rede/visualização das ligações de rede: serve para envio de dados de erro em caso 
de falha da aplicação
• Acesso a informação de identificação e aplicações em execução: utilizado apenas para casos 
em que a aplicação encerre inesperadamente, de forma a produzir um relatório de erro, nunca 
sendo os dados recolhidos utilizados para outros fins.

A utilização desta aplicação implica a aceitação destes termos.
Esta app está em constante desenvolvimento científico. Quaisquer erros ou sugestões devem 
ser enviadas para oomteam@arditi.pt

This app was created to show in a user-friendly format, informations regarding the marine 
commercial species of Madeira.
Despite the great effort made to guarantee access to update information daily, we are not 
responsible for incomplete/inaccurate data.
This app is provided AS IS, meaning, without any kind of warranties. It is not possible to charge 
Oceanic Observatory of Madeira for any kind of damage, direct or circumstantial, fortuitous or 
consequential, special or criminal, based on warranties, deals connected to the use of this 
application and information provided.
The usage of sensitive information is done by this way:
• Read SD content: to allow the user to move the app to the memory card, to ensure a better 
space management of the device by the user
• Access to network/check network connections: used to send crash reports of the app.
• Access to identification information and apps in execution: used only when the app crashes, 
to produce a report, never using this information to other aspects.

The usage of this app implies the acceptance of this description. This application is on constant
scientific development. Any errors or suggestions should be sent to oomteam@arditi.pt
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