
ADVERTÊNCIA LEGAL
Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE – Brasil”

De acordo com a legislação europeia e as políticas da UE, as informações contidas neste 
sítio web estão sujeitas a uma declaração de exoneração de responsabilidade, a uma 
declaração  sobre  direitos  de  autor  e  às  regras  em  matéria  de  proteção  de  dados 
pessoais. 

1.- Declaração de exoneração de responsabilidade.
A Direção Nacional do Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE – Brasil” gere este sítio  
web com o objetivo de melhorar o acesso do público à informação sobre os Diálogos em 
andamento entre a UE e a República Federativa do Brasil no quadro da sua parceria 
estratégica.  Pretendemos  que  estas  informações  sejam  atualizadas  e  rigorosas. 
Procuraremos  corrigir  todos  os  erros  que  nos  forem  comunicados.  Todavia,  a  DNP 
(Direção Nacional  do  Projeto)  não assume qualquer  responsabilidade relativamente  à 
informação contida neste sítio:
Esta informação:

• é de caráter geral e não se refere a fatos específicos relativos a um indivíduo ou a 
uma entidade determinada; 

• não é necessariamente exaustiva, completa, rigorosa ou atualizada; 

• está por vezes ligada a sítios externos sobre os quais os serviços do Projeto não 
têm qualquer controle e pelos quais não assume qualquer responsabilidade; 

• não constitui um parecer profissional ou jurídico (se precisar de aconselhamento 
específico, deverá sempre recorrer a um profissional devidamente qualificado).

Ressalta-se que não se pode garantir que um documento disponível em linha reproduza 
exatamente um texto adotado oficialmente pelas partes dialogantes.
É  nosso  objetivo  minimizar  os  inconvenientes  causados  por  erros  técnicos.  Todavia, 
determinados dados ou informações constantes do nosso sítio podem ter sido criados ou  
estruturados em ficheiros ou formatos não isentos de erros, com a consequência de não 
podermos  garantir  a  não  interrupção  ou  a  não  perturbação  do  serviço  devido  a  tais 
problemas.  O Projeto declina qualquer  responsabilidade por  eventuais  problemas que 
surjam na sequência da consulta deste sítio ou de quaisquer sítios externos a ele ligados.
A presente declaração de exoneração de responsabilidade não se destina a limitar  a 
responsabilidade do Projeto de uma forma que contrarie o disposto na legislação nacional 
aplicável, nem a excluir a sua responsabilidade nos casos em que tal não é permitido por  
tal legislação. 
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2.- Declaração de direitos de autor (copyright).
© Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE – Brasil”.  
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte, salvo declaração em contrário. Se 
for necessária uma autorização prévia para a reprodução ou utilização de informação 
textual  ou  multimídia  (som,  imagens,  software,  etc.),  essa  autorização  anulará  a 
autorização geral atrás mencionada e indicará claramente as restrições à sua utilização. 

3.- Proteção de dados pessoais.
O Projeto respeita a privacidade do utilizador.
A política de "proteção das pessoas singulares no que diz respeito  ao tratamento de 
dados pessoais pelas instituições europeias" baseia-se no Regulamento (CE) nº 45/2001  
do Parlamento Europeu e do Conselho,  de 18 de Dezembro de 2000.   A política de 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 
pelas instituições brasileiras é a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 que  
regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal.
Embora  possa  navegar  na  maioria  do  nosso  sítio  web  sem  fornecer  quaisquer 
informações pessoais, em alguns casos são exigidos dados pessoais para que lhe sejam 
fornecidos  em  linha  os  serviços  pretendidos.   Em  tais  casos  estas  informações  são 
processadas em conformidade com a política descrita nos regulamentos acima referidos 
e  proporcionam  informações  acerca  da  utilização  dos  seus  dados  pessoais  nas 
respectivas declarações em matéria de política de proteção da vida privada.

Declaração específica em matéria de política de proteção da vida privada.

• Quais informações são coletadas, para que fins e através de que meios técnicos?   
O Projeto recolhe apenas as informações pessoais estritamente necessárias para 
um  determinado  fim.  As  informações  não  voltarão  a  ser  utilizadas  para  fins 
incompatíveis; 

• A  quem  são  divulgadas  as  informações?   O  Projeto  apenas  divulgará  as 
informações a terceiros se tal for necessário para alcançar o(s) objetivo(s) acima 
identificado(s)  e  apenas  aos  (às  categorias  de)  destinatários  identificados.  O 
Projeto  não divulgará  os seus dados pessoais para efeitos  de comercialização 
direta; 

• Como é  possível  acessar  os  dados,  verificar  a  sua correção e,  se  necessário,   
retificá-los? Uma vez que os dados lhe dizem respeito, tem o direito de levantar 
objeções  quanto  ao  processamento  dos  seus  dados  pessoais  por  motivos 
legítimos, dirigindo-se a: dialogos.setoriais@planejamento.gov.br  

• Durante  quanto  tempo  os  seus  dados  são  conservados?   O  Projeto  apenas 
mantém  os  dados  durante  o  período  necessário  para  cumprir  o  objetivo  que 
presidiu à sua recolha ou para tratamento adicional; 

• Para eventuais queixas, contatar: dialogos.setoriais@planejamento.gov.br 
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