
POLÍTICA	DE	PRIVACIDADE	
	
	
O	Reabilita	Braga	–	Prémio	Municipal	de	Reabilitação	Urbana	(de	ora	em	diante	apenas	Reabilita	
Braga)	é	uma	iniciativa	promovida	pela	Câmara	Municipal	de	Braga	que	conta	com	o	apoio	à	
organização	da	Vida	Imobiliária	(de	ora	em	diante	designados	Coorganizadores).	A	segurança	e	
a	privacidade	dos	dados	dos	visitantes	do	website	do	Reabilita	Braga	e	dos	candidatos	ao	Prémio	
Reabilita	 Braga	 (de	 ora	 em	 diante	 designados,	 todos,	 como	 Utilizadores)	 são	 aspetos	 que	
assumem	para	os	Coorganizadores	uma	importância	crucial.		
	
Por	favor,	leia	o	texto	que	se	segue	para	compreender	e	tomar	conhecimento	da	forma	como	
as	informações	que	disponibilizar	serão	tratadas	dando,	assim,	o	seu	consentimento	de	forma	
informada	e	esclarecida	à	partilha	dos	seus	dados.		
	
Os	 Coorganizadores	 reservam-se	 o	 direito	 de	 alterar	 a	 política	 de	 privacidade,	 pelo	 que	
aconselham	a	leitura	regular	deste	documento.		
	
Em	caso	de	dúvidas	ou	para	quaisquer	questões	que	queira	colocar	pode	entrar	em	contacto	
com	o	Gabinete	de	Apoio	à	Vereação	Pelouros	da	Regeneração	Urbana,	Património,	Ligação	à	
Universidade,	Planeamento,	Ordenamento	e	Urbanismo,	da	Câmara	Municipal	de	Braga,	através	
do	telefone	253	203	150	(dias	úteis,	entre	as	9:00h	–	17:30h).		
	
	
	
POLÍTICA	DE	PRIVACIDADE	
	
De	forma	a	poder	melhorar	o	serviço	oferecido	a	todos	os	Utilizadores	do	website	do	Reabilita	
Braga,	 nomeadamente,	 prestação	 de	 informação	 avulsa,	 formalização	 e	 submissão	 da	
candidatura,	divulgação	dos	 resultados	 finais	ou	qualquer	outro	 serviço,	é	 feita	a	 recolha	de	
informação	 dos	 seus	Utilizadores.	 Este	 documento	 visa	 esclarecer	 quais	 as	 informações	 que	
recolhemos	 assim	 como	as	opções	que	oferecemos	para	que	os	 nossos	Utilizadores	 tenham	
acesso	completo	(consulta,	retificação	e	eliminação	parcial	ou	total)	dessa	informação.	
	
	
	
INFORMAÇÃO	RECOLHIDA	
	
Dados	Pessoais	
	
A	 navegação	 através	 do	 website	 do	 Reabilita	 Braga	 não	 implica,	 necessariamente,	 o	
fornecimento	de	dados	pessoais.	No	entanto,	atendendo	ao	objeto	e	fim	do	Reabilita	Braga,	está	
disponível	o	formulário	de	candidatura	on-line.	O	preenchimento	do	referido	formulário	exige	
um	ato	positivo	do	Utilizador	que	traduz	um	consentimento	livre,	voluntário	e	esclarecido	do	
Utilizador	no	 fornecimento	dos	 seus	dados	pessoais	 aos	Coorganizadores,	 sendo	os	mesmos	
utilizados	nos	termos	do	Regulamento	do	Reabilita	Braga	e	da	presente	política	de	privacidade.		
	
	
Outras	informações	recolhidas	
	
Os	 Coorganizadores	 recolhem	 automaticamente	 informações	 sempre	 que	 alguém	 visita	 o	
website	do	Reabilita	Braga.	É	obtida	informação	do	computador	do	Utilizador	e	atribuído	um	
‘cookie’	 (pequeno	pacote	 de	 informações	 sobre	 esse	Utilizador)	 quando	 alguém	visita	 o	 seu	



website.	Estes	dados	não	são	 fornecidos	pelo	Utilizador	–	esta	é	 recolhida	automaticamente	
como	meio	de	facilitar	a	ligação	ao	website	e	a	sua	utilização.	
Utilizamos	cookies	e	outras	tecnologias	similares	para	facilitar	e	registar	designadamente	quais	
os	serviços	que	utiliza	nos	websites.	Estas	tecnologias	podem	ser	também	utilizadas	quando	são	
enviadas	mensagens	de	correio	eletrónico	HTML.	
	
Cookies	e	outras	tecnologias	da	internet	
	
Recolhemos	informações	do	seu	computador	com	o	objetivo	de	avaliar	a	eficácia	do	conteúdo	
do	nosso	website	e	a	sua	utilização.	Estes	dados	permitem-nos	melhorar	a	utilização	do	website,	
ou	otimizar	a	navegação	dos	Utilizadores	no	website	e	desenvolver	programas	e	conteúdos	de	
acordo	com	os	interesses	dos	Utilizadores	do	website.	
	
O	website	do	Reabilita	Braga	utiliza	três	tipos	de	cookies:	
-	Cookies	simples:	Este	tipo	de	cookies	é	utilizado	para	seguir	o	percurso	do	Utilizador	através	
do	 website	 durante	 uma	 visita	 ao	 website.	 Estes	 cookies	 são	 necessárias	 para	 o	 website	
funcionar	eficientemente,	mas	não	são	utilizados	para	identificar	o	Utilizador	pessoalmente.	Os	
cookies	simples	são	temporários	e	são	automaticamente	eliminados	quando	o	Utilizador	sai	do	
website.	
-	Cookies	persistentes:	Este	tipo	de	cookies	é	utilizado	para	identificar	os	Utilizadores	sempre	
que	estes	utilizam	o	website.	Estes	cookies	não	são	essenciais	para	o	bom	funcionamento	do	
website,	 mas	 podem	 otimizar	 a	 sua	 utilização.	 Não	 recolhemos	 dados	 pessoais	 com	 estes	
cookies,	mas	é-lhe	atribuído	um	número	único	que	identifica	esse	Utilizador	quando	este	entra	
no	website	do	Reabilita	Braga.	Os	cookies	persistentes	mantêm-se	no	computador	até	serem	
eliminados	pelo	Utilizador.	
-	Outros	cookies	ou	cookies	de	terceiros:	outras	empresas	e	serviços	utilizam	o	nosso	website	
para	 fins	 publicitários.	 Poderá,	 ocasionalmente,	 receber	 cookies	 enviados	 por	 estas	
empresas/serviços.	Não	temos	qualquer	controlo	sobre	o	envio	desses	cookies.	
O	browser	do	computador	do	Utilizador,	ou	outro	tipo	de	software	instalado,	poderá	restringir	
a	utilização	de	cookies	simples,	cookies	persistentes	ou	qualquer	outro	tipo	de	cookie.	Se	optar	
por	não	permitir	a	utilização	de	cookies	simples,	poderá	não	conseguir	utilizar	o	nosso	website	
ou	certas	características	das	nossas	mensagens	de	correio	eletrónico	HTML.	
Tanto	 cookies	 simples	 como	 persistentes	 poderão	 ser	 utilizados	 nas	 mensagens	 de	 correio	
eletrónico	que	enviamos.	
Além	dos	cookies,	algumas	das	nossas	páginas	na	internet	e	mensagens	HTML	integram	‘pixel	
tags’	(marcadores)	que	nos	permitem	seguir	os	passos	dos	Utilizadores	no	website	do	Reabilita	
Braga	 e	 dos	 destinatários	 das	 nossas	 comunicações.	 Estes	 marcadores	 são	 utilizados	 para	
recolher	 dados,	 não	 identificáveis	 como	 pessoais,	 que	 nos	 ajudam	 a	 determinar	 destinos	
populares,	entre	outros.	
	
Informações	referentes	ao	computador	do	Utilizador	
	
Os	Coorganizadores	obtém	 informações	 técnicas	dos	 computadores	dos	Utilizadores	 sempre	
que	 os	 Utilizadores	 solicitam	 uma	 página	 ao	 visitar	 o	 website	 do	 Reabilita	 Braga.	 Estas	
informações	são	obtidas	através	do	browser	do	Utilizador	e	poderá	incluir	diferentes	dados,	tais	
como:	 endereço	 IP,	 sistema	 operador	 utilizado,	 software	 de	 pesquisa	 na	 Internet	 (por	 ex.	
Internet	Explorer,	Google	Chrome,	Mozilla	Firefox,	Safari),	resolução	do	monitor	e	websites	de	
referência.	
	
	
	
	



	
COMO	UTILIZAMOS	OS	DADOS	QUE	RECOLHEMOS	
	
As	 informações	 recolhidas	 serão	usadas	de	 acordo	 com	o	 fim	e	objeto	do	prémio	municipal	
Reabilita	 Braga,	 poderão	 ser	 também	 usadas	 para	 efeitos	 de	 marketing	 direto	 e	 ações	 de	
marketing	de	outras	iniciativas	promovidas	pelos	Coorganizadores.		
	
	
	
TRANSFERÊNCIA	DE	DADOS	RECOLHIDOS	
	
De	 modo	 a	 lhe	 oferecer	 um	 serviço	 completo,	 ocasionalmente,	 alguns	 dados	 poderão	 ser	
cedidos	 a	 outras	 empresas	 e/ou	 entidades.	 Estas	 cedências	 serão	 realizadas	 na	 medida	 do	
estritamente	necessário,	de	encontro	a	potenciais	interesses	dos	Utilizadores	e	de	acordo	com	
a	lei.		
	
	
	
HIPERLIGAÇÕES	A	OUTROS	WEBSITES	
	
Poderá,	 pontual	 e	 excecionalmente,	 existir	 no	website	 do	 Reabilita	 Braga	 links	 que	 fazem	 a	
hiperligação	 a	 outros	 sites	 da	 internet,	 sites	 estes	 que	 não	 são	 regidos	 pela	 política	 de	
privacidade	do	Reabilita	Braga.	Ao	clicar	nesses	links	e	navegar	para	outros	websites,	as	práticas	
de	privacidade	do	website	Reabilita	Braga	deixam	de	ser	aplicadas.	Recomendamos,	portanto,	
que	leia	atentamente	as	políticas	de	privacidade	desses	outros	websites.			
	
	
	
COMO	ARMAZENAMOS	 E	 PROTEGEMOS	OS	 DADOS	 PESSOAIS	 RECOLHIDOS	 –	 PROTEÇÃO	DE	
DADOS	
	
Os	Coorganizadores	do	Reabilita	Braga	comprometem-se	em	adotar	as	medidas	de	segurança	
necessárias	para	garantir	a	salvaguarda	dos	dados	pessoais	dos	seus	Utilizadores,	e	em	especial	
dos	dados	dos	seus	‘Utilizadores-Candidatos’,	contra	a	sua	eventual	utilização	abusiva	ou	contra	
o	acesso	não	autorizado.	Assim,	o	conteúdo	deste	website	encontra-se	protegido	por	direitos	
de	autor,	não	sendo	autorizada	a	cópia	permanente,	no	todo	ou	parte,	e	por	qualquer	forma,	
do	seu	conteúdo	sem	prévia	autorização.	Não	é	admitida	a	transmissão,	distribuição,	publicação,	
modificação,	venda	ou	utilização	de	qualquer	 forma	da	 informação	constante	do	website	do	
Reabilita	 Braga	 sem	 o	 prévio	 consentimento	 do	 ‘Utilizador-Candidato’	 do	 website	 Reabilita	
Braga	 podendo	 ser	 necessário	 em	 alguns	 casos,	 quando	 o	 ‘Utilizador-Candidato’	 assim	
considere,	a	comunicação	também	aos	Coorganizadores.			
	
	
ACESSO,	 ATUALIZAÇÃO,	 RETIFICAÇÃO	 OU	 ELIMINAÇÃO	 DE	 INFORMAÇÃO	 REFERENTE	 AOS	
DADOS	PESSOAIS	
	
Em	qualquer	altura	é	garantido	aos	titulares	dos	dados	pessoais	o	direito	de	acesso,	retificação,	
cancelamento,	 eliminação	 parcial	 ou	 total	 e	 oposição	 dos	 seus	 dados	 pessoais	 mediante	
comunicação	à	Câmara	Municipal	de	Braga.		
	



Os	Coorganizadores	comprometem-se	com	o	esforço	de	tentar	assegurar	que	os	dados	pessoais	
dos	Utilizadores	estejam	completos	e	tão	corretos	e	atualizados	quanto	possível,	contribuindo	
para	a	sua	devida	utilização.	
	
Para	proteger	a	privacidade	do	Utilizador,	tomaremos	as	medidas	necessárias	para	verificar	a	
sua	identidade,	antes	de	permitir	o	acesso	a	dados	pessoais	ou	de	efetuar	quaisquer	correções	
aos	mesmos.	
	
Se	tiver	dúvidas	sobre	a	nossa	Política	de	Privacidade,	por	favor,	contacto-nos.		
	
Gabinete	 de	 Apoio	 à	 Vereação	 Pelouros	 da	 Regeneração	 Urbana,	 Património,	 Ligação	 à	
Universidade,	Planeamento,	Ordenamento	e	Urbanismo,	da	Câmara	Municipal	de	Braga,	através	
do	telefone	253	203	150	(dias	úteis,	entre	as	9:00h	–	17:30h)	
	
Vida	Imobiliária,	através	do	telefone	22	208	5009	(dias	úteis,	entre	as	9:00h-13:00h	e	as	14:00h-
18:00h)	
	
	


