
 
 
Política de Privacidade 

 
Advertência Prévia 
 
A navegação no website da Transinsular rege-se pelos termos e condições a seguir indicados 
e que o visitante ou utilizador se obriga a respeitar na íntegra. Caso não concorde com estes 
termos e condições o visitante ou utilizador não deverá utilizar este website. 

 
Política de Privacidade e Segurança 
  
A Transinsular preocupa-se com a sua privacidade e protege as informações que lhe forem 
transmitidas. 

 
A Transinsular estabelece consigo o cumprimento dos princípios da legislação e proteção de 

dados, respeitando todas as leis e normas nacionais. 
 
Este website tem como objetivo a comunicação de informações gerais sobre a Transinsular e 
sua respetiva atividade. 
 
Neste website encontram-se disponibilizados links que podem conduzir para outros websites 
para conveniência dos utilizadores. Contudo a Transinsular não se responsabiliza, aprova ou 

por qualquer forma apoia ou subscreve o conteúdo formal desses websites, nem dos websites 
neles interligados ou neles referidos. 
 
A Transinsular não é responsável perante quaisquer utilizadores deste website por quaisquer 
danos decorrentes da utilização ou divulgação das informações nele contidas. 
 

Carácter Informativo  

 

Os conteúdos constantes neste website são de carácter meramente informativo, não comercial, 
que se pretendem, mas não se garantem, corretos e atualizados. 
 
Cookies 

 

Um Cookie é um ficheiro de dados, utilizado em alguns websites, que quando são visitados 
testemunham uma conexão para a análise da eficácia da conceção e publicidade do website e 
verifica, a identidade dos seus utilizadores. A única informação pessoal que um cookie pode 
conter é aquela que o utilizador fornecer, cuja utilização deve ser autorizada pelo utilizador. 
Um cookie não pode ler dados do seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros sítios 
da Internet. 

 

Exclusão de Responsabilidade 
 
A Transinsular não se responsabiliza por eventuais erros, atrasos ou interrupções de acesso à 
informação constante neste website fruto de circunstâncias alheias ao seu controlo. 
 

A Transinsular rejeita qualquer responsabilidade por qualquer defeito ou vírus do mau 
funcionamento do equipamento ou de qualquer outro software, em consequência do acesso a 
este website ou do uso do mesmo. 
 
A Transinsular não se responsabiliza pelo funcionamento ou indisponibilidade deste sítio da 
Internet. 
 

A Transinsular aliena a responsabilidade pelo uso incorreto deste sítio da Internet; 
A Transinsular rejeita a imputação de reclamações de terceiros relacionados com o uso deste 
sítio da Internet. 

 
 
 



 
Proteção da Informação 
 
Todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao conteúdo deste website, são da 

titularidade exclusiva e reservada da Transinsular. 
 
O utilizador não está autorizado a transmitir, distribuir, publicar, modificar, vender ou utilizar 
por qualquer forma a informação, incluindo imagens, contida neste website. 
 
O conteúdo constante neste website encontra-se protegido por direitos de autor. A Transinsular 
não autoriza a cópia permanente, no todo ou parte, e por qualquer forma, do conteúdo deste 

website, nem a colocação de links para este site em outros sites, sem o consentimento prévio 
escrito da Transinsular. É apenas autorizado o acesso e o download do conteúdo destas páginas 
e o armazenamento de uma cópia numa base temporária, exclusivamente para efeito da sua 

visualização. 
 
 
Tratamento de Dados Pessoais 

 
A navegação neste website não implica necessariamente o fornecimento de dados pessoais, 
mas quando tal acontece é salvaguardada a privacidade do utilizador. No entanto encontra-
se disponível neste website um formulário de candidatura on-line, no qual é solicitado o 
fornecimento e preenchimento de dados pessoais, sendo o mesmo utilizado nos termos 
previstos no respetivo formulário. Quando sejam fornecidos dados pessoais é assegurado o 

respetivo tratamento nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. Ao utilizar o formulário 
supra referido, o utilizador estará a prestar o seu consentimento na recolha e tratamento de 
informação de natureza pessoal nos termos do referido diploma. 

Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados, por favor contacte a 

Transinsular através da seguinte morada:  

Transportes Marítimos Insulares, S.A. 
Edifício Gonçalves Zarco 
Doca de Alcântara (lado Norte) 
1399-015 LISBOA 
Telefone: 211 128 000 (Geral) 
Fax: 211 128 408/12 

Email: transinsular@transinsular.pt 
 

Outras Disposições Gerais 

 

A Transinsular não se responsabiliza por danos resultantes de vírus que possam danificar o 
sistema operativo do computador ou a rede do utilizador, ou outros bens, em virtude do acesso 
ao website da Transinsular com transferência de conteúdos deste para o computador ou rede 
do utilizador. 

 

A Transinsular reserva-se o direito de, a todo o momento e sem aviso prévio, alterar os 
presentes termos e condições. 
 

Lei Aplicável 

Este website e a presente informação legal serão regidos e interpretados pela Lei Portuguesa. 
Os litígios decorrentes desta informação, ou com ela relacionados, serão resolvidos pelos 
Tribunais Portugueses com expressa renúncia a quaisquer outros. 

 


