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Para responder ao seu 
pedido ou questões, 

ou fornecer 
informações aquando 
do seu contato. 

d) Dados de 

Pesquisas e 

Formulários de 
Contato 

Consentimento 

2 anos após a 

conclusão do 
contato 

Para lhe enviar 
marketing direto via 
e-mail, mensagens, 
telefone, meios de 
comunicação social ou 
qualquer outro canal. 

Isto inclui informações 
tais como eventos ou 
boletins informativos 
que possam ser do 
seu interesse. 

a) Dados de 
Identidade 

b) Dados de 
Contato 
e) Dados de 
Comunicações de 
Marketing 
f) Dados sobre 
meios sociais (se 

aplicável) 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei para 
envio de comunicações de 
marketing) 
- Cumprimento dos 
nossos interesses 

legítimos para promover 
os nossos produtos e 
serviços, quando não nos 
seja exigido por lei obter 
o consentimento 

Até que seja 
retirado o seu 
consentimento 
ou exercício do 
seu direito de 

oposição à 
recepção deste 
tipo de 
comunicações 

Para o manter 
informado sobre os 
nossos serviços. 

a) Dados de 
Identidade 
b) Dados de 

Contato 
e) Dados de 
Comunicações de 
Marketing 
f) Dados sobre 
meios sociais (se 
aplicável) 

- Consentimento (quando 

nos é exigido por lei para 
envio de comunicações de 

marketing) 
- Cumprimento dos 
nossos interesses 
legítimos para promover 

os nossos produtos e 
serviços, quando não nos 
seja exigido por lei obter 
o consentimento 

Até que seja 
retirado o seu 

consentimento 
ou exercício do 
seu direito de 
oposição à 

recepção deste 
tipo de 
comunicações 

Para identificar que 

empresas (pessoas 
coletivas e não 
indivíduos) 
interagiram com o site 
web através do seu 
endereço IP. 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei) 

- Cumprimento dos 
nossos interesses 

legítimos para administrar 
os nossos sítios Web e 
fornecer-lhe informações 
relevantes sobre os 

nossos produtos e 
serviços 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 
de Cookies, 

consulte a 
nossa Política 
de Cookies. 

Para melhor adaptar o 

Conteúdo, o Website 
e os recursos de 
acordo com as suas 
preferências, para os 
melhorar no sentido 
de lhe proporcionar 
um melhor serviço e 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei) 

Cumprimento dos nossos 
interesses legítimos para 
administrar os nossos 
sítios Web e fornecer-lhe 
informações relevantes 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 
de Cookies, 
consulte a 
nossa Política 
de Cookies. 
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da forma mais eficaz 
para si. 

sobre os nossos produtos 
e serviços 

Para lhe permitir 
participar em 
funcionalidades 
interativas do 
Website, quando 
assim o desejar. 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei) 

Cumprimento dos nossos 
interesses legítimos para 
administrar os nossos 
sítios Web e fornecer-lhe 
informações relevantes 
sobre os nossos produtos 
e serviços 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 
de Cookies, 
consulte a 
nossa Política 

de Cookies. 

Para desenvolver e 
melhorar ainda mais o 
Website e os 

sistemas, a fim de lhe 
proporcionar um 

melhor serviço 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei) 

Cumprimento dos nossos 
interesses legítimos para 

administrar os nossos 
sítios Web e fornecer-lhe 
informações relevantes 
sobre os nossos produtos 

e serviços 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 

de Cookies, 
consulte a 

nossa Política 
de Cookies. 

Para responder ao seu 
pedido ou questões, 
ou fornecer 
informações aquando 

do seu contato. 

d) Dados de 
Pesquisas e 
Formulários de 
Contato 

Consentimento 
2 anos após a 
conclusão do 
contato 

Para lhe enviar 
marketing direto via 
e-mail, mensagens, 
telefone, meios de 
comunicação social ou 

qualquer outro canal. 
Isto inclui informações 

tais como eventos ou 
boletins informativos 
que possam ser do 
seu interesse. 

a) Dados de 

Identidade 
b) Dados de 
Contato 
e) Dados de 
Comunicações de 
Marketing 

f) Dados sobre 

meios sociais (se 
aplicável) 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei para 
envio de comunicações de 
marketing) 
- Cumprimento dos 

nossos interesses 
legítimos para promover 

os nossos produtos e 
serviços, quando não nos 
seja exigido por lei obter 
o consentimento 

Até que seja 
retirado o seu 
consentimento 
ou exercício do 

seu direito de 
oposição à 

recepção deste 
tipo de 
comunicações 

Para o manter 
informado sobre os 

nossos serviços. 

a) Dados de 
Identidade 

b) Dados de 
Contato 
e) Dados de 
Comunicações de 
Marketing 
f) Dados sobre 
meios sociais (se 

aplicável) 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei para 
envio de comunicações de 
marketing) 
- Cumprimento dos 
nossos interesses 

legítimos para promover 
os nossos produtos e 
serviços, quando não nos 
seja exigido por lei obter 
o consentimento 

Até que seja 
retirado o seu 
consentimento 
ou exercício do 
seu direito de 

oposição à 
recepção deste 
tipo de 
comunicações 

Para identificar que 
empresas (pessoas 
coletivas e não 
indivíduos) 
interagiram com o site 
web através do seu 
endereço IP. 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 

nos é exigido por lei) 

- Cumprimento dos 

nossos interesses 
legítimos para administrar 
os nossos sítios Web e 
fornecer-lhe informações 
relevantes sobre os 
nossos produtos e 

serviços 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 

de Cookies, 
consulte a 
nossa Política 
de Cookies. 
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Para melhor adaptar o 
Conteúdo, o Website 

e os recursos de 
acordo com as suas 
preferências, para os 
melhorar no sentido 
de lhe proporcionar 
um melhor serviço e 

da forma mais eficaz 
para si. 

c) Dados Técnicos 

- Consentimento (quando 
nos é exigido por lei) 

Cumprimento dos nossos 
interesses legítimos para 
administrar os nossos 
sítios Web e fornecer-lhe 
informações relevantes 
sobre os nossos produtos 
e serviços 

Endereço de IP: 

6 meses  

Para os dados 
de Cookies, 
consulte a 
nossa Política 

de Cookies. 
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