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Termos de Utilização 

O conteúdo do sítio da Ramos Pereira e Sampaio e Associados, Sociedade de Advogados, 
SP, RL (adiante RPS), é disponibilizado com o propósito de fornecer informações de caráter geral 
sobre a sociedade, os seus serviços e os seus profissionais. O sítio não pretende constituir a 
aliciação ou a angariação para a prestação dos seus serviços.  

A RPS exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que poderão ocorrer relacionados 
com a informação disponibilizada no sítio. A informação contida no sítio tem um caráter geral e 
abstrato e, em momento algum, representa um conselho, ou recomendação.  

A RPS autoriza o descarregamento e armazenamento temporário do conteúdo deste sítio 
para efeitos de visionamento do mesmo noutro suporte. Contudo, a reprodução, armazenamento 
permanente ou retransmissão do conteúdo deste sítio são expressamente proibidos sem a 
autorização prévia e por escrito da RPS. 

Todos os direitos relativos a este sítio são da titularidade exclusiva da RPS. 

Ao navegar no sítio da RPS, a recolha e uso das suas informações é efetuada nos termos de 
utilização estabelecidos na Política de Cookies, bem como na Política de Privacidade (dando 
assim o seu acordo a ambas).  

A RPS reserva-se o direito de alterar os termos e condições de utilização do seu sítio, 
incluindo a Política de Privacidade ou a Política de Cookies, a qualquer momento. 

 

Nossa política de cookies 

A nossa Política de Privacidade e Cookies explica como a RPS irá tratar qualquer informação 
pessoal que nos fornecer quando usar o nosso sítio. Também descreve como usamos cookies de 
internet e de algumas das medidas de segurança que tomamos para proteger a sua privacidade. 

Quando se registra no nosso sítio, recolhemos as informações que optar por preencher nos 
formulários do sítio. A informação recolhida é utilizada para processar o pedido subjacente ao 
formulário. A informação não é recolhida para fins comerciais, nem para ser cedida a terceiros. A 
RPS reserva o direito de recolher, para fins puramente estatísticos, as informações recolhidas, 
sem contudo individualizar, identificar ou tornar identificável os elementos recolhidos, mantendo, 
assim, no anonimato a pessoa que acedeu ao sítio.  

Cookies 

Para os presentes efeitos, entendem-se como cookies os pequenos arquivos ou dados que 
são enviados por um sítio de internet para o navegador do utilizador desse sítio. O objetivo dos 
cookies é ajudar o sítio a registar as visitas e a atividade.  

Os cookies utilizados no sítio da RPS não permitem identificar o utilizador individual, mas 
apenas o computador do utilizador.  
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O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu computador para 
aceitar todos os cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não receber 
quaisquer cookies. A forma como faz isso depende do navegador (web browser) que utiliza. 

Se aceitar cookies, eles podem permanecer no seu computador, a menos que os elimine. 
Caso opte por desligar cookies pode limitar o uso dos sítios.  

Aqui está uma lista dos cookies principais que utilizamos: 

 PHP SESSION, similares ou seus substitutos: este cookie é essencial e permite ao nosso 
sítio responder a qualquer ação que executa no sítio, tal como completar um formulário de 
inquérito. O sítio não funciona corretamente se este cookie não for usado; 

 

 XMS xms_user, similares ou seus substitutos: este cookie é usado por utilizadores de 
backoffice. O sítio pode funcionar corretamente se este cookie não for usado; 

 

 Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz Cookies __ utmz começando "__utm", 
similares ou seus substitutos: permitem a função de análise (analytics). Ajuda a analisar os 
nossos visitantes do sítio e fornecer informações anónimas, como navegadores utilizados, 
visitantes de retorno e de resposta às atividades de marketing. Esta informação ajuda-nos 
a melhorar o sítio; 

 

 AddThis __atuvc, similares ou seus substitutos:  é criado e lido pelo JavaScript do sítio 
que permite a partilha de conteúdos em redes sociais "AddThis". 

Controlo de cookies: 

Os navegadores da internet podem exercer algum controle sobre os cookies através das 
configurações do navegador. A maioria dos navegadores permitem bloquear cookies de sítios 
específicos. Os navegadores também podem ajudá-lo a apagar os cookies quando fecha o 
navegador. Contudo, se tal acontecer quaisquer opt-outs ou preferências definidas no sítio 
poderão ser perdidas. 

Google Analytics navegador opt-out 

O Google Analytics é a ferramenta de análise da Google que ajuda os proprietários de sítios e 
de aplicações a entender o envolvimento dos seus visitantes com as suas propriedades.  

O sítio pode utilizar um conjunto de cookies para recolher informações e reportar estatísticas 
de utilização de sítios sem identificar pessoalmente os visitantes individuais à Google. O cookie 
principal utilizado pelo Google Analytics é o "__ga". 
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Aceitação destes termos 

Ao utilizar este sítio, concorda com a recolha e uso das suas informações tal como 
estabelecido na presente política de cookies e política de privacidade. Se alterarmos a nossa 
privacidade ou política de cookies de qualquer forma, essas alterações serão publicadas no sítio 
da RPS. 
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