
 
 

Terms and Conditions of the Website 

 

Termos e Condições de utilização do website 
 
Identificação 
Bem-vindo ao website da ERP Portugal, operado por uma empresa constituída sob as Leis de Portugal. A ERP 
Portugal é uma entidade gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e de Resíduos de Pilhas e 
Acumuladores. 
 
Endereço de registo: 
Centro Empresarial Ribeira da Penha Longa 
Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro, 467B 
2645-539 Alcabideche 
Número de Identificação Fiscal (NIF): 507 321 634 
 
 
Termos de Utilização 
Qualquer tipo de utilização deste website está sujeito à aceitação destes termos e condições de utilização 
("Termos"). 
Reservamo-nos no direito de alterar estes termos periodicamente, sem aviso prévio, de acordo com o que 
considerarmos pertinente. É da responsabilidade do utilizador a consulta regular desta página para verificar as 
atualizações, que entrarão em vigor após a sua publicação. A utilização contínua do website será considerada uma 
confirmação de que leu, entendeu e aceitou estes termos. 
Todas as referências a "nosso", "nós" ou "ERP" nestes Termos são consideradas referentes à ERP Portugal. 
 

1. Privacidade 
Os seus direitos de privacidade, bem como a segurança dos seus dados, são algumas das nossas principais 
prioridades. Poderá consultar mais informação na nossa Política de Privacidade. 
 

2. Cookies  
Para que este website funcione corretamente, é necessário utilizarmos pequenos arquivos de dados chamados 
cookies no seu dispositivo, em linha com a maioria dos websites. Para saber mais sobre o tema, consulte nossa 
Política de Cookies. 
 

3. Direitos de propriedade intelectual e confidencialidade 
Em relação às leis de propriedade intelectual, este website e o seu conteúdo (marcas registadas, desenhos, 
imagens, marcas de textos, patentes, direitos de autor, direitos de banco de dados, etc.) são de nossa propriedade 
exclusiva ou de terceiros dos quais obtivemos o direito de utilização. O utilizador online não tem permissão para 
reproduzir, copiar, disseminar ou usá-lo de qualquer outra forma sem o nosso consentimento prévio por escrito. 
Poderá visualizar este website e imprimir cópias do material apenas para seu uso pessoal e não comercial. 
Quaisquer dados inseridos pelos nossos parceiros de negócios em qualquer secção de login, numa plataforma 
prevista em sede de contrato, estão sujeitos aos termos de confidencialidade existentes no mesmo. Se escolher 
ou receber um código de identificação do utilizador, senha ou outras informações como parte de nossos 
procedimentos de segurança, deverá tratar essas informações como confidenciais e não divulgá-las a terceiros. 
 

4. Aceitação da política de utilização 
Não é autorizada a utilização deste website ou qualquer de suas funcionalidades e / ou serviços para qualquer 
finalidade ilegal ou proibida no âmbito destes Termos. Não poderá usar este website de forma a danificar, 
desativar, sobrecarregar ou prejudicar este website, as funcionalidades e / ou serviços disponíveis. Nenhum 
website pode ser vinculado a este ou às suas páginas sem nosso consentimento prévio por escrito. 
Sempre que usar um recurso que permita o upload de conteúdos para o nosso website ou entrar em contacto 
com outros utilizadores do website, garante que essa contribuição está em conformidade com a política de 
utilização. Não é permitido usar este website para publicar qualquer material/conteúdo ofensivo, indecente, 
pornográfico, difamatório ou censurável. 
Não deverá abusar do nosso website, introduzindo conscientemente vírus ou outro material/conteúdo malicioso 
ou tecnologicamente prejudicial. Não deverá, também, tentar obter acesso não autorizado ao nosso website, 
servidor no qual está armazenado ou a qualquer servidor, computador ou banco de dados conectado ao nosso 

http://erp-recycling.org/pt-pt/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Política-de-Privacidade_2020.pdf
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website. Estas violações serão comunicadas às autoridades competentes, com as quais cooperaremos, divulgando 
a identidade dos infratores. 
Temos o direito de bloquear o acesso ou desativar qualquer código ou senha de identificação de utilizador, 
selecionado pelo utilizador ou designado por nós, a qualquer momento, se, em nossa opinião, não cumprir com 
alguma das disposições destes Termos. Todos os outros direitos são reservados. 
 

5. Responsabilidades 
Este website está disponível sem quaisquer representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, 

na extensão máxima permitida pela lei aplicável. Todo o uso do website é da responsabilidade e risco do utilizador, 

pelo que significará que concorda que não seremos responsáveis por danos decorrentes do seu uso ou por sua 

incapacidade de utilizar o website, vírus ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infetar o seu 

equipamento/dispositivo, programas de computador, dados ou outro material, ao mesmo tempo que estará a 

renunciar qualquer e todas as reivindicações a respeito, sejam baseadas em contrato, delito ou outros motivos. 

Os comentários e outros materiais publicados em nosso website não se destinam a fornecer conselhos sobre a 

confiança que deve ser depositada. Portanto, somos isentos de toda a responsabilidade e fiabilidade sobre 

materiais/conteúdos publicados por qualquer visitante ou pessoa que possa ser informada sobre os mesmos. Não 

seremos responsáveis, ou responsabilizados por terceiros, pelo conteúdo ou precisão de quaisquer materiais 

publicados por qualquer utilizador do nosso website. Temos o direito de remover qualquer material ou publicação 

que faça se, em nossa opinião, não estiver em conformidade com os padrões de conteúdo estabelecidos na nossa 

política de utilização. 

Tem conhecimento e concorda que não temos responsabilidade pelas informações fornecidas por websites de 

terceiros aos quais se pode conectar a partir deste ("websites vinculados"). Os links para websites vinculados não 

constituem um endosso ou associação à nossa entidade, nem o conteúdo, produtos, publicidade ou outros 

materiais apresentados nesses websites. 

6. Legislação aplicável 
Estes Termos e qualquer disputa ou reclamação decorrente ou em conexão com os mesmo ou com o seu conteúdo 
(incluindo disputas ou reivindicações não contratuais) e qualquer questão relacionada com este website são 
geridas de acordo com as leis de Portugal e cada um dos intervenientes será submetido à jurisdição exclusiva dos 
tribunais deste país. 

 
7. Contacto 

Responsável pelas publicações do website: 
ERP Portugal 
 
Para comentários ou sugestões sobre o website da ERP Portugal: 
info@erp-portugal.pt 
 


