
Política de Privacidade 
Com a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, desde do dia 25 de 
maio de 2018, passou a existir um conjunto único de regras de proteção de dados para todas as 
empresas ativas na UE, independentemente da sua localização. Com o âmbito, para os cidadãos 
terem um maior controlo sobre os seus dados pessoais e condições mais equitativas para as 
empresas. 

O que são dados pessoais? 
Dados pessoais são informação relativa a uma pessoa viva, identificada ou identificável. 
Também constituem dados pessoais o conjunto de informações distintas que podem levar à 
identificação de uma determinada pessoa. 
 
 
O RGPD protege os dados pessoais independentemente da tecnologia utilizada para o 
tratamento desses dados – é neutra em termos tecnológicos e aplica-se tanto ao tratamento 
automatizado como ao tratamento manual, desde que os dados sejam organizados de acordo 
com critérios pré-definidos (por exemplo, por ordem alfabética). Também é irrelevante o 
modo como os dados são armazenados — num sistema informático, através de videovigilância, 
ou em papel; em todos estes casos, os dados pessoais estão sujeitos aos requisitos de proteção 
previstos no RGPD. 

Que dados pessoais são recolhidos e 
como são recolhidos? 
Utilizamos várias tecnologias de internet (p. ex. Cookies ou Java-Script) apenas para facilitar a 
sua utilização das aplicações de internet. 
O nosso site utiliza o Google Analytics que é o serviço de análises Web da Google para avaliar a 
utilização do nosso site. 
Estas informações são genéricas e, em nenhum caso, a Google associará o seu endereço IP com 
outros dados Google. Os dados recolhidos são avaliados anonimamente, exclusivamente para 
fins estatísticos. 

Prazo de validade e segurança do 
tratamento dos dados: 
Exceto quando o candidato solicitar a destruição de seu arquivo, a empresa retém os dados 
pessoais dos candidatos por um período de 2 anos após o último contato, sob condições 
seguras para proteger, em particular, a confidencialidade e protegê-los contra as perdas, 
acessos, usos, alterações ou divulgações não autorizadas, de acordo com os meios atuais da 
arte, em conformidade com as disposições regulamentares e legais em vigor. 

No entanto, não podemos oferecer uma garantia absoluta de segurança, na medida em que a 
Internet é uma rede aberta, suscetível por natureza a esses riscos, e declina qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos resultantes de uma intrusão fraudulenta de um terceiro 
tendo causado uma modificação da informação divulgada no site através do Serviço. 



Poderá contatar-nos através de um dos contatos neste website, para mais esclarecimentos ou 
caso pretenda esclarecer alguma dúvida quanto a esta política de privacidade. 
 

Formulários de Contactos, Newsletter e 
Redes Sociais 
Os dados obtidos através dos nossos formulários de contactos e newsletter são usados apenas 
para responder ás suas questões e apagados imediatamente a seguir.  

Ao clicar nos links das nossas redes sociais, poderá enviar dados estatísticos para estas 
empresas e para o Google analytics. Mais informações sobre a privacidade de dados podem ser 
acedidas nos sites das respetivas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin. 

Ligações a websites de terceiros 
Podemos usar ligações para outros websites, que consideremos relevantes para os 
utilizadores. A nossa política de privacidade não é aplicável a sites de terceiros, pelo que 
deverá consultar a política de privacidade destes mesmos websites. 

Conteúdo incorporado de outros sites 
Os artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado (por exemplo: vídeos, imagens, 
artigos, etc.). O conteúdo incorporado de outros websites comporta-se tal como se o utilizador 
visitasse esses websites. 

Atualizações desta política de Segurança 
Haverá necessidade de alterar essa política periodicamente para garantir que esteja atualizada 
com os requisitos legais mais recentes e com quaisquer alterações em nossas práticas da 
gestão de privacidade. 
Qualquer alteração a esta política será publicada e uma versão mais recente desta política 
estará sempre disponível nesta página. 
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