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Política de Privacidade
A MORGADO & CA., S.A. é o único responsável pelo site https://www.morgadocl.pt,
posteriormente designado como Site, e compromete-se a garantir a privacidade dos dados
pessoais recolhidos no mesmo. Dado que a privacidade e segurança dos dados dos utilizadores
são importantes é pedida a leitura do texto que se segue para tomar conhecimento da política
de privacidade adotada pelo site da MORGADO & CA., S.A..

1 - Termos e condições do site:
1.1 O tratamento de dados pela MORGADO & CA., S.A, assim como o exercício dos direitos do
utilizador relativamente aos seus dados pessoais, é efetuado nos termos da legislação
aplicável, nomeadamente do regime jurídico de proteção de dados pessoais em vigor;
1.2 A MORGADO & CA., S.A. com sede na Estrada Exterior da Circunvalação, nº 3558/3560 –
4435-186 Rio Tinto, pessoa coletiva número 500682461, reserva-se no direito de alterar,
editar ou eliminar, na totalidade ou em parte, os termos desta política, podendo estabelecer
uma nova política de utilização a qualquer momento. O Uso continuado das plataformas da
MORGADO & CA., S.A, implica o acordo a qualquer revisão dos termos e condições deste
contrato. Tais alterações ou aditamentos produzirão efeitos após a sua divulgação no Site,
pelo que os utilizadores deverão consultá-lo regularmente. Os utilizadores poderão ler a
versão atualizada disponível em www.morgadocl.pt;
1.3 Os dados indicados pelo cliente ou pelo utilizador, bem como outros que sejam registados
ou qualquer dos serviços disponibilizados pela MORGADO & CA., S.A. e sujeitos a tratamento
destinam-se à execução do contrato, e podem ser utilizados para fins operacionais,
estatísticos, contabilísticos, financeiros, administrativos, dando o utilizador desde já sem
prejuízo das restantes disposições do presente documento o seu consentimento para este
efeito;
1.4 Caso o utilizador pretenda efetuar modificação ou supressão das informações fornecidas,
deverá enviar por escrito para o e-mail epd@morgadocl.pt;
1.5 A MORGADO & CA., S.A pode recorrer a terceiro(s) para efeitos de recolha e/ou de
tratamento dos dados pessoais do utilizador, bem como para transferir obrigações de
manutenção e gestão, por prestação de serviços ou concessão, dos serviços MORGADO &
CA., S.A, permanecendo este(s) terceiro(s) absolutamente vinculado(s) a iguais obrigações
de sigilo e a respeitar o regime jurídico de proteção de dados pessoais em vigor;
1.6 MORGADO & CA., S.A. efetua todos os procedimentos regulares para preservar a
privacidade do utilizador deste site. Pode, no entanto, ser obrigada, por lei, a divulgar
formalmente as informações fornecidas às autoridades competentes;
1.7 O Site é propriedade da MORGADO & CA., S.A. e o seu conteúdo, nomeadamente, marcas,
design, logótipos, imagens, fotografias e vídeos disponibilizados, encontra-se protegido, ao
abrigo da legislação Portuguesa, Comunitária e Internacional, por direitos de propriedade
intelectual pertencentes à MORGADO & CA., S.A.;
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1.8 Qualquer mensagem e/ou outro conteúdo que o utilizador transmita para este site, seja
através de correio eletrónico, mensagem para grupo, discussão, envio de arquivo e/ou outro
modo qualquer, será considerada como não confidencial e não reservada. Ao transmitir uma
mensagem para este site o utilizador concede automaticamente à Morgado & Ca., S.A. uma
licença gratuita, ilimitada, continua, imutável e não exclusiva para que a Morgado & Ca.,
S.A.. possa usar, reproduzir modificar, publicar, editar traduzir, distribuir, executar e / ou
exibir a mensagem separadamente ou com partes de outros conteúdos em qualquer lugar.
O utilizador concorda em não transmitir a este site qualquer conteúdo ilícito, ameaçador,
acusatório, difamatório, obsceno, escandaloso, pornográfico, ou profano ou qualquer outro
conteúdo que possa constituir ou promover qualquer conduta em violação da Lei. À
Morgado & Ca., S.A. cabe-lhe proceder em conformidade com a Lei.
1.9 Utilização dos Materiais, o utilizador pode imprimir ou fazer com que terceiros imprimam
qualquer material transferível para o seu computador contido neste site, nas seguintes
condições:
a) O material seja unicamente para uso pessoal;
b) Nenhuma indicação de direitos de autor ou outra indicação de propriedade seja removida
do material;
c) O material não seja alterado.

2 – Violação destes termos e condições
A MORGADO & CA., S.A. reserva-se no direito de restringir e/ou impedir a qualquer momento o
acesso do utilizador a este site e/ou a qualquer parte do mesmo, com ou sem notificação prévia,
sem prejuízo para a MORGADO & CA., S.A. Outros direitos sob estes termos e condições a
MORGADO & CA., S.A. pode tomar as medidas que considere adequadas para lidar com a
violação, incluindo a suspensão do seu acesso ao site, proibindo-o de aceder ao site, bloqueando
computadores usando o seu endereço IP de acesso ao site, entrar em contato com o seu
provedor de serviço de internet para pedir que seja bloqueado o acesso ao site e / ou recurso
judicial contra o utilizador.

3 - Lei aplicável
Direito aplicável, Foro - estes Termos e Condições regem-se pela Lei Portuguesa. Em caso de
litígio o consumidor pode recorrer à seguinte Entidade de Resolução Alternativa de Litígios (RAL)
de Consumo: Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo – Porto (CICAP) – Rua Damião de
Góis, 31 – Loja 6 – 4050-225 Porto – Tel.: 225 508 349 / 225 029 791 / Fax: 225 026 109 – E-mail:
cicap@cicap.pt– web: www.cicap.pt . Para mais informações consultar em Portal do Consumidor
www.consumidor.pt.

4 - Acesso
O acesso a determinados conteúdos deste site poderá ser reservado a utilizadores devidamente
registados.
A MORGADO & CA., S.A. desenvolve um trabalho contínuo de atualização e verificação das suas
informações e/ou ferramentas e poderá efetuar, sem pré-aviso, modificações, atualizações ou
correções à informação disponibilizada no site.
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O utilizador deste site não poderá fazer uso de qualquer aplicação ou software que possa
interferir com o normal funcionamento do mesmo.

5 - Recolha e tratamento de dados pessoais
Compreende-se por dados pessoais qualquer informação, de qualquer natureza, bem como
suporte (como o som ou imagem), relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável.
Considera-se uma pessoa identificável aquela que possa ser identificada, direta ou
indiretamente, através de um identificador como: nome, número de identificação, elementos
de identidade física ou outros elementos que permitam identificar a pessoa.
Nos termos do Regulamento da UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016, cuja entrada em vigor reporta a 26 de abril de 2018, os utilizadores e clientes
MORGADO & CA., S.A. autorizam a divulgação dos elementos necessários à prossecução das
atividades relacionadas com o serviço fornecido pela MORGADO & CA., S.A..
A MORGADO & CA., S.A., na sua qualidade de prestadora de serviços, obriga-se a respeitar as
normas previstas no Regulamento da UE 2016/679 de 27 de abril de 2016, usando os dados
pessoais cedidos pelo Cliente para fins exclusivamente previstos no cumprimento das
obrigações de informação a que o Cliente está implicado no âmbito dos serviços fornecidos pela
MORGADO & CA., S.A.
No âmbito do desenvolvimento da atividade comercial da MORGADO & CA., S.A.. poderá ser
necessária a transferência de dados do utilizador para outras sociedades pertencentes ao Grupo
MORGADO ou terceiros que prestem serviços de suporte, tais como, prestadores de serviços
tecnológicos, recursos humanos, Contabilidade;

6 – Direitos e garantias
Este site poderá conter referências publicitárias e/ou outras hiperligações a outros sites, sobre
os quais a MORGADO & CA., S.A. não exerce qualquer controlo. A inclusão de referências
publicitárias e/ou de hiperligações a outros sites é de teor meramente informativo, sendo
MORGADO & CA., S.A. inteiramente alheia aos respetivos conteúdos, serviços e/ou produtos
oferecidos, não lhe podendo ser imputada, desta forma, qualquer responsabilidade pelo seu
conteúdo.
Limitação de Responsabilidade na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a
MORGADO & CA., S.A. incluindo todos os seus responsáveis legais, administradores,
empregados e/ou agentes, não serão responsáveis perante o utilizador do site, por qualquer
possível dano, prejuízo e/ou lesão, derivados de falta de precaução, utilização inadequada ou
negligência, na utilização do mesmo.
A recolha de dados existente no site da MORGADO & CA., S.A. é feita a partir de formulários de
contacto cuja finalidade se prende com a promoção/divulgação de informações técnicas,
comerciais, marketing e fornecedores com uma duração de 12 meses renováveis
automaticamente.
A MORGADO & CA., S.A.. fará todos os esforços para minimizar os inconvenientes causados por
erros ou falhas técnicas que ocorram no Site
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7 - Política de Cookies
7.1 - Termos de Uso
Cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser usados por websites para tornar a
experiência do utilizador mais eficiente.
A lei permite-nos gravar ficheiros no seu computador se forem essenciais para as operações
deste site mas necessitamos da sua permissão para todos os outros.
Usamos cookies essenciais (chamados "cookies de sessão) criados para garantir uma experiência
de navegação rica e fácil. Este tipo de cookies não guarda nenhuma informação pessoal sobre o
utilizador.
O nosso website usa alguns cookies não-essenciais. Não os usamos para controlar ou identificar
utilizadores individuais, mas para ganhar conhecimento útil sobre como o site está a ser usado
para que possamos continuar a melhorá-lo para os nossos utilizadores. Sem esta informação
providenciada pelos sistemas que usam estes cookies não seria possível fornecer os nossos
serviços.
Usamos o Google Analytics, um serviço de análise popular providenciado pela Google, Inc. O
Google Analytics usa cookies para ajudar-nos a analisar como os utilizadores usam o site. Conta
o número de visitantes e dá-nos informações sobre o seu comportamento geral - tal como a
quantidade normal de tempo que um utilizador permanece num site ou o número médio de
páginas por visitas.
A informação gerada pelo cookie sobre o uso do nosso website (incluindo o seu endereço IP)
será transmitido e guardado pela Google em servidores nos Estados Unidos. A Google irá usar
esta informação com o objetivo de avaliar o seu uso do nosso website, compilando relatórios de
atividade e providenciando outros serviços relativos à atividade do website e uso da internet.
A Google também irá transferir esta informação a terceiros se exigido por lei, ou se tais terceiros
processam a informação em nome da Google. A Google compromete-se a não associar o seu
endereço IP com outros dados armazenados pela Google.
Se tem o Adobe Flash instalado no seu computador (a maioria tem) e usa leitores de áudio ou
vídeo dentro do nosso website, a Google Analytics tentará guardar informação adicional no seu
computador. Esta informação é conhecida como Objecto Local Partilhado, ou cookie Flash. Isto
ajuda-nos a analisar a popularidade dos nossos ficheiros multimédia. Podemos contar o número
total de vezes cada ficheiro é tocado, quantas pessoas viram os vídeos até ao fim e quantas
pessoas desistiram a meio. O site da Adobe oferece ferramentas para controlar cookies de Flash
no seu computador.
Se pretender eliminar quaisquer cookies que já estão no seu computador, por favor leia as
instruções do seu software de gestão de arquivos para localizar o ficheiro ou pasta que contém
os cookies. Pode acedê-los por certos tipos de browsers.

7.2 - Cookies utilizados neste website
●
(Google Analytics) __utma: Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado
quando a biblioteca JavaScript é executada e quando não há cookies __utma. O cookie é
atualizado cada vez que os dados são enviados para o Google Analytics.
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●(Google Analytics) __utmb: Usado para determinar novas sessões/visitas. O cookie é criado
quando a biblioteca JavaScript é executada e quando não há cookies __utmb. O cookie é
atualizado cada vez que os dados são enviados para o Google Analytics.
●(Google Analytics) __utmc: Não é usado no ga.js. Definido para interoperabilidade com o
urchin.js. Historicamente, esse cookie opera em conjunto com o cookie __utmb para determinar
se o usuário estava em uma nova sessão/visita.
●(Google Analytics) __utmt: Usado para controlar a taxa de solicitação.
●(Google Analytics) __utmz: Armazena a origem do tráfego ou a campanha que explica como o
usuário chegou ao seu site. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e
atualizada cada vez que os dados são enviados para o Google Analytics.
●(Vimeo) player: Estes cookies são usados pela Vimeo ao reproduzir um vídeo embed como
forma de criar estatísticas para os vídeos. Mais informação sobre os cookies da Vimeo podem
ser consultadas aqui: https://vimeo.com/cookie_policy
●(Vimeo) vuid: Estes cookies são usados pela Vimeo ao reproduzir um vídeo embed como forma
de criar estatísticas para os vídeos. Mais informação sobre os cookies da Vimeo podem ser
consultadas aqui: https://vimeo.com/cookie_policy
●cookie-disclaimer: cookie-disclaimer é um cookie criado no momento em que o utilizador
aceita a Política de Cookies e é usado para evitar repetir novamente a aceitação explícita da
Política de Cookies ao navegar pelo site
●csrftoken: csrftoken é um cookie que protege o site e o utilizador de ataques de Cross-Site
Request Forgery
●django_language: django_language é um cookie que memoriza a linguagem escolhida pelo
utilizador, evitando assim repetir a escolha de linguagem ao navegar para outra página
●sessionid: O cookie sessionid consiste num código alfanumérico criado automaticamente pela
plataforma e que existe como forma de memorizar as escolhas de navegação do utilizador de
forma anónima.
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