Condições de Utilização
1) ACEITAÇÃO
Ao aceder ou ao navegar no Site da Milestone, ao utilizar e/ou descarregar
qualquer conteúdo do referido Site, o utilizador concorda com e aceita as
Condições de Utilização do mesmo, nos termos descritos infra.
O Utilizador, ao fornecer os seus Dados Pessoais através do Site da
Milestone, compreende e consente expressamente na recolha e
processamento de tais dados para os fins descritos na Política de
Privacidade online da Milestone.
2) OBJECTIVO DO SITE INTERNET
Todas as informações e materiais constantes do Site são disponibilizados
unicamente para fins informativos da Milestone e não devem ser
considerados como constituindo ofertas comerciais ou como constituindo
relações profissionais ou fiduciárias entre o utilizador e a Milestone.
O Conteúdo deste Site poderá referir produtos ou serviços que não estejam
disponíveis no país em que a consulta esteja a ser efectuada.
3) LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Os Links para Sites de terceiros são disponibilizados unicamente para
conveniência do utilizador e não significam qualquer aprovação ou subscrição
por parte da Milestone dos Sites cujo Link (Linked Sites) disponibiliza, ainda
que tais sites contenham o logótipo da Milestone- tais Sites estão fora do
controlo da Milestone. Assim, a Milestone não pode ser responsabilizada pelo
conteúdo de qualquer Linked Site ou por qualquer Link aí disponibilizado.
O utilizador não está autorizado a criar em qualquer Site um Link para
qualquer página do Site da Milestone sem a prévia autorização escrita desta
e toma desde já conhecimento que proceder ao Framing do Site da Milestone
ou qualquer outro processo similar é proibido.
4) PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Este Site está protegido pelos direitos de propriedade industrial (e pelos
direitos de autor) e é propriedade exclusiva da Milestone. O seu conteúdo,
incluindo textos, gráficos, fotografias, sons, vídeos, logótipos, ícones ou
código html está protegido pela legislação da propriedade industrial e direitos
de autor e é propriedade da Milestone ou de terceiros.
O Utilizador poderá utilizar o conteúdo para fins pessoais e não comerciais,
de acordo com os princípios que regem a propriedade industrial e direitos de
autor. Qualquer outro uso ou modificação do conteúdo do Site sem o
consentimento escrito prévio da Milestone é proibido.

5) GARANTIA E RESPONSABILIDADE
O Conteúdo do Site da Milestone é fornecido numa base “AS IS” e sem
qualquer garantia de qualquer tipo, dentro dos limites permitidos por lei. Não
obstante a Milestone fazer os seus melhores esforços para disponibilizar um
conteúdo correcto através do seu Site, a Milestone não garante que este
Site esteja livre de imprecisões, erros e/ou omissões, vírus, worms, “Cavalos
de Tróia” e similares, ou que o seu conteúdo é adequado aos objectivos
particulares de quem o consulta ou que o mesmo esteja actualizado. A
Milestone reserva-se o direito de alterar o conteúdo a qualquer momento sem
qualquer pré - aviso. A Milestone não garante quaisquer resultados
relativamente à utilização de qualquer parte do conteúdo disponibilizado
neste Site. O Utilizador é o único responsável por qualquer uso que faça do
conteúdo deste Site.
O Conteúdo deste Site não aumenta ou modifica a garantia que possa ser
conferida ao utilizador em resultado da relação contratual que venha a
estabelecer com a Milestone.
6) POLITICA DE PRIVACIDADE ONLINE
Por favor consulte a nossa política abaixo.
7) COMENTÁRIOS DOS UTILIZADORES
A Milestone não assume qualquer obrigação de supervisionar a informação
que tenha disponibilizado no seu Site.
O Utilizador garante que qualquer informação, Materiais (a expressão
“Material” destina-se a cobrir todos os projectos, ficheiros ou quaisquer outros
anexos que nos sejam enviados à Milestone) ou comentários que não sejam
dados pessoais e que o utilizador transmita à Milestone através do Site, não
viola direitos de propriedade industrial ou qualquer outra lei aplicável. Tais
informações, materiais ou comentários serão tratados como não confidenciais
e como não sendo propriedade do utilizador ou de terceiros. Ao submeter
qualquer informação ou material, o utilizador está a conferir uma licença
ilimitada e irrevogável à Milestone para utilizar, executar, exibir, modificar e
transmitir tal informação, materiais ou comentários, incluindo qualquer ideia
subjacente, conceito ou know-how . A Milestone reserva-se o direito de
utilizar a referida informação da forma que entender.
8) LEI APLICÁVEL - ANULAÇÃO PARCIAL
Qualquer questão ou acção que venha a ser colocada relativamente às
presentes Condições de Utilização será regulada pela lei portuguesa. Fica
desde já estabelecido o foro da comarca de Lisboa com expressa renúncia a
qualquer outro, como competente para dirimir qualquer questão relativa à
interpretação ou execução das presentes Condições de Utilização.
Se qualquer disposição das presentes Condições de Utilização foi
considerada, nula, inválida ou ilegal, as restantes disposições manterão no
entanto a sua validade.
9) ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A Milestone reserva-se o direito de alterar a qualquer momento e sem

qualquer pré-aviso as presentes Condições de Utilização sob as quais este
Site é disponibilizado. O utilizador ficará automaticamente vinculado a tais
modificações quando aceda ao Site, devendo consultar periodicamente estas
Condições de Utilização.
Política de Privacidade
Recolha de Dados Pessoais
Em regra, o Utilizador poderá aceder e navegar no Site da Milestone sem
fornecer os seus Dados Pessoais. Contudo, para que o Utilizador possa
utilizar o nosso Site para propósito específicos, tais como para descarregar
(download) certos documentos, a Milestone poderá ter necessidade de
recolher alguns Dados Pessoais do Utilizador.
O fornecimento de Dados Pessoais, nestes casos, é sempre voluntário.
Contudo, caso não nos forneça os Dados Pessoais solicitados, o Utilizador
não poderá beneficiar de algumas funcionalidades disponibilizadas no
nosso Site, tais como comunicação, descarregamento de documentos ou
recrutamento.
A finalidade da recolha dos Dados Pessoais bem como uma breve descrição
do tratamento dos mesmos consta da presente Política a seguir descritas:
Comunicação com o Utilizador – A Milestone dará seguimento aos
comentários e questões que sejam suscitadas pelo Utilizador, bem como aos
pedidos que o Utilizador submeta online. Para efectuar o acompanhamento
destas questões a Milestone poderá ter necessidade de contactar o Utilizador
por telefone ou por correio electrónico;
Marketing directo ou outras formas de prospecção – Para efeitos de
marketing directo ou para qualquer outra forma de prospecção realizada pela
Milestone ou em sua representação, a Milestone poderá ter de esclarecer o
Utilizador relativamente às suas ofertas ou a outros pedidos de informação
solicitados pelo Utilizador online. Em regra, sempre que for necessário
recolher Dados Pessoais para efeitos promocionais ou de marketing directo,
serão facultadas ao Utilizador as opções adequadas relativamente à
respectiva recolha e tratamento;
Manutenção do Site e realização de inquéritos de satisfação do cliente - A
Milestone utilizará os Dados Pessoais fornecidos para efeitos de manutenção
e de melhoria do seu Site, podendo ainda usar tais Dados para efeitos de
realização de inquéritos de satisfação de cliente e ppara efeitos estatísticos
globais relativamente à utilização do Site.
Direito de rectificação, actualização e eliminação de Dados Pessoais.
O Utilizador poderá, igualmente, rectificar ou eliminar os seus Dados
Pessoais através do email milestone@milestone.pt

Cookies
Este website utiliza cookies para optimizar o desempenho, automatizando e
armazenando alguns dados. Os cookies são pequenos blocos de dados que
são armazenados no dispositivo de acesso do visitante. Ao fazê-lo,
automatiza alguns processos genéricos referentes à navegação no website e
outras preferências que possam ser escolhidas no site. Não armazenam
dados pessoais.
O uso de cookies pode ser desactivado ou restringido com as ferramentas
disponíveis no browser de acesso do dispositivo com que o utilizador está a
aceder ao mesmo.
Não aceitar o uso de cookies, inicialmente requerido inviabiliza a navegação
de forma correcta ou complete neste site. Para informações sobre gestão dos
cookies, procure na “Ajuda” do seu browser como proceder.
Os cookies são mantidos no browser do visitante segundo duas formas: De
Sessão, que são usados enquanto o visitante se encontra no website e
Permanentes. São estes que ficam armazenados no browser do visitante, e
que podem ser dos seguintes tipos:
- Cookies básicos – Servem para aceder a áreas de navegação do website
como por exemplo o login
- Cookies analíticos – Servem para analisar e controlar a performance:
páginas visitadas por um utilizador, ligações entre páginas, ou controlar
avisos de erros.
- Cookies funcionais – Recordam as preferências dos visitantes, o que
permite de forma automática lembrar-se das preferências do visitante.

