
TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO WEBSITE DA CVMF 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS E DE UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

 

Quem somos  

A CALAMA, V. MENESES FALCÃO E ASSOCIADOS, R.L. (doravante designada por “CVMF”) é uma 

sociedade de advogados portuguesa que presta serviços qualificados de assessoria jurídica e 

patrocínio judiciário a empresas. 

Todavia, uma vez que estas são necessariamente representadas por pessoas singulares, a CVMF faz 

questão de tratar os dados pessoais recolhidos com o máximo rigor e transparência. 

A CVMF trabalha com elevados padrões éticos para conquistar a confiança e o respeito dos seus 

clientes, parceiros e sociedade em geral, tendo como alicerce a qualidade e eficácia dos serviços que 

prestamos. 

No desenvolvimento da nossa atividade privilegiamos o respeito da privacidade e valorizamos a 

confiança de clientes, utilizadores do nosso website, trabalhadores, e demais parceiros e/ou 

colaboradores com que nos relacionamos. Trata-se de princípios que norteiam os termos e condições 

constantes da política de privacidade da CVMF. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS 

 

Âmbito e Hyperlinks 

A nossa política de privacidade define o uso que podemos dar à informação pessoal recolhida na 

nossa página de Internet, com o endereço www.cvmf.eu, as entidades com as quais poderá tal 

informação ser partilhada (em sistema de interconexão de dados) e as medidas que adotamos para 

a proteção e segurança da informação recolhida.  

A nossa Política de Privacidade aplica-se ao Website da CVMF, não sendo aplicável a outras 

comunicações que possam fazer referência à CVMF nem aos websites que eventualmente possa 

visitar através da nossa página. Caso opte por realizar uma ligação nesta página para outra página de 

Internet, deverá ter em consideração que ficará sujeito à Política de Privacidade em vigor naquela 

página. Ao utilizar links para esses sites, deverá rever e aceitar as regras daqueles antes de os utilizar. 

Não nos é possível garantir a qualidade dos mesmos pelo que declinamos qualquer responsabilidade 

pelo conteúdo ou demais funcionalidades dos referidos sites. 

 

Avisos legais e declaração de aceitação de recolha de dados  

Quando visita o nosso website e subscreve alguma das funcionalidades disponíveis, torna-se 

necessário prestar alguma informação individual, que é recolhida pela CVMF e integrada num 

ficheiro de dados pessoais que a CVMF poderá utilizar para a prossecução das seguintes finalidades: 

a) Resposta a solicitações de contacto; 



b) Agenda de contactos; 

c) Abertura de novos Clientes e atualização dos dados; 

d) Envio de newsletters; 

e) Cumprimento de obrigações legais ou regulamentares; 

Saiba que a prestação da informação pessoal que o(a) possa identificar pressupõe o seu 

consentimento expresso relativamente à recolha e tratamento pela CVMF dos dados pessoais 

fornecidos. As informações pessoais que voluntariamente decida comunicar à CVMF através do 

nosso website, tais como nome, apelido, e-mail, naturalidade, data de nascimento e outras, são 

confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da CVMF, que delas necessita para proporcionar as 

funções ou serviços solicitados. 

Com o acesso e utilização deste Website, o utilizador declara ter lido, compreendido e aceite os 

presentes Termos e Condições, sem necessidade de qualquer ato ou consentimento posterior.  

Os Termos e Condições poderão ser alterados em qualquer momento por decisão da CVMF, 

considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação no website. 

Nesse sentido, o posterior acesso e a utilização do website ou Apps pelo utilizador, considerar-se-á 

como sinal inequívoco de que o mesmo leu, aceitou e compreendeu os Termos e Condições 

alterados. 

Como a proteção da segurança e confidencialidade dos dados pessoais são importantes para a CVMF, 

desenvolvemos a nossa atividade no cumprimento das leis aplicáveis à proteção da confidencialidade 

e segurança de dados pelo que nos reservamos o direito de agir, nos termos legais, contra qualquer 

violação dos presentes Termos de Utilização 

Reiteramos que os seus dados pessoais são recolhidos e tratados exclusivamente com intuito de 

informação e prestação dos nossos serviços, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, na 

redação dada pela Lei n.º 103/2015, de 24/08 (Lei de Proteção de Dados), Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2016 e demais legislação comunitária 

aplicável.  

No caso de nos fornecer dados pessoais de terceiros, o utilizador será responsável por informar os 

mesmos e por obter o consentimento daqueles para o efeito. O Utilizador garante que os dados 

pessoais fornecidos são verdadeiros e exatos, e compromete-se a notificar qualquer alteração dos 

mesmos. Quaisquer perdas ou danos causados a este website, à pessoa responsável pelo mesmo ou 

a terceiros resultantes de informação errada, inexata ou incompleta contida nos formulários de 

registo será da exclusiva responsabilidade do Utilizador. 

Esclarecemos que os titulares de dados pessoais dispõem do direito de acesso, livre e sem restrições, 

para confirmar, retificar, apagar ou bloquear os dados que hajam facultado, podendo exercê-lo, 

pessoalmente junto da morada indicada no nosso website, ou por escrito, via email, para 

geral@cvmf.eu, nos termos previstos nos mencionados diplomas legais. 

 

Acesso ao Website e condições de utilização 



Os textos contidos neste website são de natureza informativa, não constituindo qualquer conselho 

ou relação contratual.  

A CVMF esforça-se por manter os conteúdos do seu Website atualizados. No entanto, os mesmos 

poderão conter incorreções, erros de tipografia ou estar desatualizados, podendo ser alterados em 

qualquer momento sem que para tal a CVMF tenha obrigação de promover a notificação prévia.  

O conteúdo deste website, incluindo textos, imagens, sons e qualquer outra informação, pertence à 

CVMF que detém os direitos de autor sobre os mesmos.  

A proteção de direitos de autor sobre o conteúdo deste website é extensiva a qualquer reprodução 

ou cópia obtida a partir do mesmo. 

O utilizador do nosso website, deverá respeitar os presentes Termos e Condições bem como todos 

os avisos ou instruções especiais de acesso ou utilização deles constantes e agir de acordo com a lei 

sob pena de poder ser responsabilizado por quaisquer prejuízos ou danos em sede de 

responsabilidade civil que daí advierem para a CVMF ou para qualquer das empresas com que se 

relaciona (incluindo, a titulo meramente exemplificativo, danos emergentes, lucros cessantes e 

danos morais, causados direta ou indiretamente, que surjam na sequência de consulta à informação 

contida neste website e da utilização correta ou incorreta do mesmo e dos seus conteúdos pelo 

utilizador, do acesso ao computador e sistema informático do utilizador por terceiros, vírus, etc.). 

O utilizador do nosso website goza de direito limitado e não exclusivo de acesso e utilização da nossa 

página, não podendo: (1) utilizar técnicas para encerrar total ou parcialmente a nossa página web; 

(2) reeditar, redistribuir, transmitir, vender, licenciar ou descarregar a nossa página web ou um dos 

seus conteúdos (ressalvado o necessário para a sua visualização); (3) descarregar, modificar ou criar 

conteúdos a partir do nosso website, ou utilizar ferramentas de recolha e extração de dados e/ou de 

conteúdos;  (4) fazer uso não pessoal do nosso website ou de qualquer um dos seus conteúdos; (5) 

introduzir neste website vírus ou programas que, de algum modo o possam danificar ou contaminar, 

ou aconselhar terceiros a fazê-lo.  

 

Segurança e Utilização da Informação 

A CVMF pretende assegurar a privacidade dos visitantes do seu website reservando-se o direito de 

agir, nos termos legais, contra qualquer violação destes Termos de Utilização. 

A CVMF é a entidade directamente responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais, não 

recorrendo a entidades por si subcontratadas para a prossecução das finalidades aqui indicadas. 

A CVMF não disponibiliza a terceiros qualquer dado pessoal enviado pelos utilizadores do nosso 

Website excepto quando tal seja necessário para dar cumprimento a obrigações legais ou a pedidos 

de autoridades judiciais e/ou autoridades públicas, com o intuito de prevenção de danos físicos ou 

prejuízos financeiros ou em caso de suspeita ou verificação efetiva de atividades ilegais. 

 

Conservação de Informação Pessoal 



Até instruções em contrário dos utilizadores do seu website ou até que a lei exija a respetiva 

eliminação, a CVMF conservará e manterá a informação pessoal individualizada que voluntariamente 

nos transmitiu a fim de lhe poder fornecer, sem interrupção, serviços personalizados. 

 

Uso e Risco 

A CVMF não pode garantir que os serviços prestados por este website funcionem ininterruptamente 

ou que se encontrem livres de erros, vírus ou outros elementos prejudiciais. A CVMF não é 

responsável pela exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo o cumprimento de 

regras respeitantes a direitos de autor e direitos conexos, relativamente a conteúdos, produtos ou 

serviços constantes deste website que tenham sido fornecidos por terceiros, bem como por qualquer 

informação contida em sites de terceiros para os quais a nossa página estabeleça ligações. 

O utilizador aceita que, nos limites estabelecidos pela lei e independentemente das circunstâncias, 

declinemos qualquer responsabilidade, por (1) interrupção de atividade; (2) atrasos ou interrupções 

no acesso ao nosso website; (3) incorreções ou omissões nos conteúdos; (4) prejuízos ou danos de 

qualquer espécie incorridos na sequência de contactos ou a presença de ligações no nosso website 

para fora do mesmo; (5) vírus informáticos, falhas de sistemas ou avarias que possam ocorrer no 

âmbito da sua utilização da nossa página web, incluindo durante hiperligações ou a partir de páginas 

web de terceiros; (6) prejuízos diretos ou indiretos, especiais, punitivos, incidentais ou emergentes 

de qualquer espécie (incluindo lucros cessantes) relativos à visualização e utilização da nossa página 

web; (7) ou situações de força maior. 

O utilizador será pois o único responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, causados a si próprio, 

à CVMF ou a quaisquer terceiros, relacionados com a má utilização que fizer deste website, 

comprometendo-se a satisfazer a correspondente indemnização, na sequência de qualquer ação, 

reclamação ou condenação a que dê origem.  

Os utilizadores deste website obrigam-se a agir de boa-fé e a fazer uma utilização do site que não 

ofenda quaisquer direitos de terceiros, nem constitua ataque em função de nacionalidade, origem 

étnica, religião, convicção política ou sexo, nem empregue conteúdos de caráter indecoroso ou 

pornográfico. 

Está expressamente proibida a utilização do website para fins ilegais ou quaisquer outros que possam 

ser considerados indignos da imagem da CVMF ou das empresas com que se relaciona no mercado.  

 

Direitos de Autor e de Propriedade Industrial e Intelectual 

Dados, textos, imagens, ilustrações, fotografias, publicidade, marcas registadas e outros elementos 

do conteúdo deste website, estão protegidos nos termos gerais de direito e da legislação nacional, 

comunitária e internacional sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos, Propriedade Intelectual e 

Industrial e da Lei da Criminalidade Informática. Salvaguardado o direito de citação identificando a 

sua origem, é expressamente interdita qualquer cópia, reprodução, difusão ou transmissão, 

utilização, modificação, venda, publicação, distribuição ou qualquer outro uso, total ou parcial, com 

independência do meio utilizado.  



Qualquer software que esteja disponível para ser descarregado a partir do website da CVMF, contem 

o copyright do operador que o fornece e está sujeito aos termos de uso estabelecidos pelo operador 

que o disponibiliza, pelo que, recomendamos a sua leitura. 

 

Lei Aplicável e Tribunal Competente 

Os presentes Termos e Condições regem-se e devem ser interpretados de acordo com a lei 

portuguesa. Para dirimir quaisquer conflitos que possam surgir relativamente à interpretação ou 

aplicação destes Termos e Condições e a utilização do website da CVMF, é competente o Tribunal da 

Comarca de Lisboa com exclusão de qualquer outro. 

 

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

 

O nosso website usa cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência do utilizador e os 

nossos serviços, analisando a navegação na plataforma. Se continuar a navegar, consideramos que 

aceita a sua utilização. Pode obter mais informações ou ficar a saber como alterar a configuração 

consultando a nossa Política de Cookies. 

"Cookies" são pequenos ficheiros de texto, armazenados no seu computador ou no seu dispositivo 

móvel através do navegador de internet (browser), retendo apenas informação relacionada com as 

suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais. São usados para registar a 

atividade online de um computador, facilitar a navegação nos Websites e melhorar a sua utilização 

pelo que, se forem desativados, estes poderão não funcionar como esperado, restringindo o acesso 

a determinadas funções. A colocação de cookies ajudará o nosso website a reconhecer o seu 

dispositivo na próxima vez que o utilizador o visite. 

Usamos o termo cookies para referir todos os ficheiros que recolhem informações desta forma. 

Os cookies utilizados recolhem informações genéricas e retêm apenas informação relacionada com 

as suas preferências; não recolhem informação que identifica o utilizador. Em qualquer momento o 

utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser notificado sobre a 

receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema. 

A recusa de uso de cookies no website, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas 

áreas ou a receber informação personalizada. 


