
Menções Legais 

Está neste momento ligado(a) ao site www.porto-cruz.com. O acesso a este site é estritamente 

reservado a pessoas maiores de idade. 

Este site promocional e comercial é propriedade da empresa C.E.P.P. S.A. com direção e 

conselho de fiscalização com capital de 5.900.000 €, inscrita no registo comercial e das 

sociedades de Créteil com o número 572 056 331, com sede em 85, rue de l'Hérault — 94 227 

CHARENTON LE PONT CEDEX. 

A empresa que presta o alojamento do site é a empresa L'Agent X. 

Este site foi desenvolvido pela l’Agent X. 

 

Direitos de autor 

A reprodução, utilização, exploração das fotografias, das imagens, dos textos, das extrações da 

base de dados, dos elementos de conceção gráfica e, regra geral, de todos os elementos de 

publicação do site são proibidas sem acordo prévio dos respetivos autores. O desrespeito por 

esta proibição constitui uma contrafação que pode resultar na responsabilidade civil e penal do 

autor da contrafação. 

 

Propriedade intelectual 

Todos os dados e informações contidas neste site são objeto de uma proteção no âmbito do 

direito de autor e dos direitos de propriedade intelectual. Os direitos de utilização e de 

reprodução, bem como os direitos intelectuais relativos a este site, são propriedade exclusiva 

da empresa C.E.P.P. A reprodução total ou parcial dos documentos do site é autorizada para fins 

exclusivos de informação no âmbito de uma utilização pessoal e privada; qualquer reprodução 

ou utilização de cópias efetuadas para outros fins é expressamente proibida e pode dar origem 

a processos civis ou penais por parte da empresa C.E.P.P. 

 

Logótipos e marcas 

O nome e os logótipos PORTO CRUZ são nomes e marcas registadas protegidos por leis nacionais 

e internacionais. 

 

Informações publicadas no site 

A empresa C.E.P.P. trabalha o melhor possível para assegurar a exatidão e atualização de todas 

as informações fornecidas no seu site, mas não pode garantir que as informações que o mesmo 

contém são completas, precisas, exatas, exaustivas e desprovidas de qualquer erro. A empresa 

C.E.P.P. reserva-se o direito de corrigir ou alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, o 

conteúdo deste site. A empresa C.E.P.P. declina qualquer responsabilidade no que se refere às 

informações disponibilizadas no seu site e à utilização que pode ser dada relativamente às 

informações contidas no mesmo. Em nenhum caso pode a empresa C.E.P.P. ser responsabilizada 



por danos de qualquer natureza, diretos ou indiretos, que resultem da utilização deste site ou 

que sejam relativos ao mesmo. 

 

Confidencialidade e proteção da vida privada 

Ao inscrever-me neste site, os meus dados pessoais (apelido, nome próprio e endereço de e-

mail) ficam registados em ficheiros informáticos. Pelo simples facto de codificar os seus dados 

pessoais neste site, o visitante autoriza expressamente a empresa C.E.P.P. a proceder ao 

tratamento dos seus dados pessoais e a utilizá-los para fins de gestão. 

 

Em conformidade com a lei de 6 de janeiro de 1978 alterada, denominada "Informática e 

Liberdade", pode a qualquer momento dispor de um direito de acesso e de alteração dos seus 

dados pessoais e pode a qualquer momento (sem quaisquer encargos) opor-se à utilização dos 

seus dados pela empresa C.E.P.P., escrevendo para o seguinte endereço de e-mail: 

c.cepp@free.fr. 

 

Utilização dos "cookies" 

A empresa C.E.P.P. utiliza "cookies" para otimizar a sua utilização do Site. 

Um cookie é um pequeno ficheiro de texto colocado pela empresa C.E.P.P. no disco rígido do 

Internauta ou do Utilizador Inscrito. Permite que o sistema da empresa C.E.P.P. se lembre do 

dispositivo do Internauta ou do Utilizador Inscrito durante a visita ao Site. Os cookies utilizados 

pela empresa C.E.P.P. não contêm dados de caráter pessoal, mas apenas um número de 

identificação anónimo e informações relativas à navegação do computador em questão no Site 

(as páginas consultadas, a data e hora da visualização, etc.) que a empresa C.E.P.P. poderá ler 

em visitas futuras. 

A empresa C.E.P.P. utiliza cookies para melhorar o Site, contendo informações de medição de 

audiências fornecidas pelo serviço "Google Analytics". Os cookies utilizados no âmbito deste 

serviço permitem analisar o comportamento dos Internautas de forma global e anónima. A 

partilha de conteúdos nas redes sociais (p. ex., Facebook através da integração no Site de 

"botões de partilha" que provêm dessas redes sociais. Pode resultar dessa partilha a utilização, 

por essas redes sociais, de cookies (os chamados "cookies de terceiros") sobre os quais a 

empresa C.E.P.P. não possui qualquer controlo. 

Os Internautas são assim convidados a consultar as hiperligações abaixo que permitem aceder 

às condições de utilização dos cookies aplicadas pelas redes sociais de onde os mesmos provêm: 

Facebook : política de utilização de dados 

- A apresentação de anúncios personalizados através da utilização de cookies de terceiros, como 

o "Google AdWords" e o "DoubleClick". Os Internautas são convidados a consultar as 

hiperligações abaixo que permitem aceder às condições de utilização dos cookies aplicadas por 

esses sites : 

Google Ads : parâmetros da Google relativamente a soluções publicitárias 

 



DoubleClick : parâmetros do cookie 

Google Maps : condições de utilização 

 

Os Internautas são informados da possibilidade de retirarem, a qualquer momento, o seu 

consentimento relativo à utilização de cookies emitidos pelo Site ou por sites de terceiros, seja 

no âmbito de todos os cookies, seja no âmbito de certas categorias de finalidades. 

Os Internautas podem, por exemplo, retirar facilmente o seu consentimento através dos 

seguintes meios à sua disposição : 

- para o Mozilla Firefox: eliminar e gerir os cookies 

- para o Microsoft Internet Explorer: eliminar e gerir os cookies 

- para o Chrome: eliminar e gerir os cookies 

 

Relativamente aos "cookies de terceiros", pode também proceder à sua desativação nos sites 

das empresas que os emitem, nas hiperligações que apareciam anteriormente. 

Além disso, os cookies utilizados no âmbito do serviço "Google Analytics" podem ser desativados 

na seguinte hiperligação: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

É ainda possível desinscrever-se (i) de qualquer rede de anúncios, clicando na seguinte 

hiperligação: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ e (ii) da publicidade 

comportamental, clicando na seguinte hiperligação: http://www.aboutads.info/choices/. 

Por fim, encontrará alguns conselhos do CNIL clicando na seguinte hiperligação: 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/. 

O consentimento recolhido pela empresa C.E.P.P. junto dos Internautas para a utilização de 

cookies possui uma validade de treze (13) meses a contar da data de colocação dos cookies. 

Quando este prazo expirar, o consentimento dos Internautas deverá voltar a ser recolhido pela 

empresa C.E.P.P. 

 

Acesso ao site 

A empresa C.E.P.P. não pode garantir que o funcionamento do site será ininterrupto e que estará 

isento de erros. A empresa C.E.P.P. não pode ser responsabilizada por quaisquer prejuízos que 

resultem da utilização do site, seja qual for a causa dos mesmos. Da mesma forma, a empresa 

C.E.P.P. não poderá ser responsabilizada relativamente a factos que se devam a um caso de 

força maior, a avarias e problemas de ordem técnica referentes ao material, aos programas e às 

aplicações informáticas ou à rede Internet que possam, se for o caso, originar a suspensão ou a 

cessação do site. 

 

 

 



Segurança 

A empresa C.E.P.P. não pode garantir que os servidores de alojamento do site estão isentos de 

vírus ou de erros de funcionamento. Na medida em que os vírus podem podem ser transmitidos 

através da Internet, a empresa C.E.P.P. recomenda que os utilizadores tomem as medidas 

necessárias no sentido de protegerem os seus computadores contra qualquer intrusão e 

qualquer problema técnico que possa causar danos aos componentes do computador do 

utilizador ou dos dados que possam estar aí armazenados. De qualquer forma, a empresa 

C.E.P.P. ou uma das suas subcontratadas não poderá ser responsabilizada por qualquer dano 

que ocorra aquando da ligação e da navegação no site. 

 

Direito aplicável 

O presente site está sujeito ao direito francês e os tribunais competentes são os tribunais 

franceses. 

 

Programas informáticos necessários 

Algumas páginas deste site contêm documentos em PDF. Para os ler, irá precisar do programa 

Acrobat Reader. 

 

Menções de âmbito sanitário 

O excesso de álcool é perigoso para a saúde. Consumir com moderação. 


