A NOSSA POLÍTICA DE COOKIES
Neste website utilizamos cookies. Um cookie é um pequeno arquivo de
texto que identiﬁca o seu computador no nosso servidor. Os cookies em
si não identiﬁcam o usuário individual, apenas o computador utilizado.
Os cookies não são usados para recolher informações pessoais.
Apresentamos de seguida uma lista dos cookies principais que
utilizamos, e qual a sua função.
— Snazzy Maps: Apply styles to your Google Maps with the ofﬁcial Snazzy
Maps WordPress plugin.
— WPML Translation Management: Add a complete translation process.
A maioria dos navegadores permite bloquear cookies em geral ou apenas
em sites especíﬁcos, e apagar os cookies quando fecha o navegador. A
eliminação de cookies pode implicar a perda das preferências
previamente deﬁnidas, ou tornar impossível o funcionamento do site.
Ao desativar cookies pode afetar, parcial ou totalmente, a sua experiência
de navegação no site.

TERMOS DE UTILIZAÇÃO
O conteúdo deste site é disponibilizado com o objetivo de fornecer
informações de caráter geral e não constitui a prestação de serviços
jurídicos. O gabinete Cameirão Advogados Associados exclui a sua
responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer relacionados
com a informação contida neste site.
O conteúdo deste site (especialmente dados, informações, ilustrações,
logótipos, marcas, etc.) está protegido pelos direitos de autor e demais
direitos de propriedade intelectual. Qualquer cópia, reprodução, difusão,
total ou parcial, do conteúdo deste site através de qualquer
procedimento é ilícita, com exceção de uma única cópia, no computador,
reservada para uso exclusivamente privado do utilizador.
Os elementos apresentados neste site estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio e são disponibilizados sem qualquer garantia, expressa ou
implícita, de qualquer tipo e não podem dar origem a qualquer direito de
indemnização.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A navegação através do presente site não implica, necessariamente, o
fornecimento de dados pessoais, já que não ﬁca registado de forma
automática nenhum dado pessoal que identiﬁque um utilizador.
O Gabinete poderá recolher informação de caráter não pessoal e não
identiﬁcável de um utilizador concreto para ﬁns de acompanhamento do
uso dos nossos serviços e para nos ajudar a desenvolver e melhorar o
nosso site (Cookies).
Para recolha dos seus dados através dos formulários disponíveis no site,
prestamos toda a informação relevante no separador correspondente.

ACEITAÇÃO DESTES TERMOS
Ao utilizar este site concorda com a recolha e uso das suas informações,
tal como estabelecido nestes Termos e Condições. O Gabinete
reserva-se o direito de, a todo o momento e sem aviso prévio, alterar os
presentes Termos e Condições, sendo as alterações publicadas neste
website.

