
Termos e Condições  

Website Ferbar 

 

1. Aceitação dos Termos e Condições de Utilização 

O acesso e utilização do website da FERBAR – FERNANDO BARROS – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 

(doravante, FERBAR) estão sujeitos aos presentes Termos e Condições de Utilização. 

 

Qualquer utilização deste website ou dos serviços nele incluídos implicam a plena aceitação dos Termos 

e Condições de Utilização em vigor. 

 

2. Conteúdo do website 

 

A FERBAR é a proprietária do presente website, sendo responsável pela gestão de todo o seu conteúdo, 

com o objetivo de informar o público e divulgar os seus produtos.  

 

A informação providenciada neste website pretende-se correta e rigorosa, podendo, contudo, ter erros 

ou imprecisões resultantes das próprias alterações dos produtos, pelo que tem um caráter meramente 

indicativo, não constituindo, informação técnica. 

 

3. Direito de autor 

 

A Ferbar é a proprietária do presente website, sendo detentora de toda a informação nele constante. Os 

textos, imagens, vídeos, sons, animações, gráficos, ficheiros para download ou quaisquer outras 

informações constantes neste website estão sujeitas a direito de autor, pertencendo, salvo indicação 

em contrário, nomeadamente, por constituírem marcas de terceiros, à FERBAR o respetivo conteúdo 

moral e patrimonial. 

 

Este website não pode ser objeto de cópia total ou parcial, nem pode ser copiado, distribuído, 

modificado ou reutilizado sem autorização prévia. As informações fornecidas são exclusivamente para 

utilização pessoal. 

 

4. Cookies. O que são cookies? 

Os cookies são ficheiros de dados, de reduzidas dimensões, que são armazenados no seu computador 

ou dispositivo móvel quando visita um website, com o intuito de permitir que o website reconheça o 

seu dispositivo na próxima vez que o visitar. 

 

A utilização de cookies torna a navegação do website mais simples e eficiente e ajudará o site a 

reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o visitar. Quando o website se recorda da sua visita 



anterior, conhecendo as páginas que visitou, que secções leu ou em que áreas do website passou mais 

tempo, vai garantir que, na sua próxima visita, vai ver primeiro a informação que tem mais relevo para si 

e vai ter mais facilidade a chegar ao que procura. 

 

A sua privacidade e a confidencialidade dos seus dados são essenciais para nós, pelo que queremos 

garantir-lhe que os cookies utilizados não recolhem informação que o identifique – recolhem apenas 

informações gerais acerca de como chegou ao website ou como o visitou, por exemplo, mas sem dar 

qualquer informação que permita saber quem é o Utilizador em questão. 

 

Os cookies têm funções específicas, podendo durar apenas no período de visita do Utilizador ao website 

(cookies de sessão) ou podem ficar guardados permanentemente, como é o caso de quando a página se 

recorda do seu percurso durante a visita anterior e utiliza essas informações para direcionar a 

navegação de acordo com os interesses do Utilizador (cookies permanentes). 

 

Os cookies incluem identificadores únicos, enviados para o dispositivo do utilizador, e ficam aí 

instalados. Cada website tem direito de os enviar e de lhes aceder caso as configurações do navegador, 

assim o permitam. No entanto para a segurança da sua privacidade, o navegador apenas permite o 

acesso aos cookies do website que os tenha enviado.  

 

Determinados cookies só são instalados no seu dispositivo, com o seu consentimento prévio, depois de 

aceitar o aviso sobre este assunto, que aparece no cabeçalho do site, aquando da primeira visita. A 

qualquer momento, pode, através do seu navegador de internet, decidir ser notificado sobre a receção 

de cookies, bloquear a respetiva entrada no seu dispositivo ou remover os cookies previamente 

instalados. 

 

Que tipo de cookies utilizamos? 

 

- Cookies essenciais - são essenciais para aceder a áreas específicas do nosso site, permitindo a 

navegação na página e o acesso a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços que o exijam 

não podem ser prestados. 

 

- Cookies analíticos – estes cookies são utilizados para analisar estatisticamente a forma como os 

Utilizadores utilizam um website e para monitorizar a performance da página. Estes cookies permitem-

nos melhorar a sua experiência enquanto Utilizador e corrigir rapidamente qualquer erro que possa 

ocorrer. 

 

- Cookies de funcionalidade – guardam as suas preferências relativamente à utilização do website, para 

que não tenha de configurar o seu acesso ao website de cada vez que o visita. 



 

- Cookies de terceiros - Servem para medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de 

terceiros. 

 

- Cookies de publicidade - Servem para direcionar a publicidade em função dos interesses de cada 

utilizador, permitindo limitar o número de vezes do visionamento do anúncio e ajudando a medir a 

eficácia da publicidade. 

 

Posso recusar a utilização de cookies? 

 

Enquanto Utilizador, pode sempre decidir ser notificado sobre a utilização de cookies e/ou recusar a 

utilização dos mesmos. O Utilizador pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do 

seu browser. 

 

A recusa de utilização de cookies num website pode impedi-lo de navegar na página, ter informação 

personalizada ou aceder a determinadas áreas de um website. 

 

5. Links para páginas de terceiros 

A Ferbar poderá disponibilizar ligações para páginas de terceiros no seu website. Estes websites não são 

operados nem controlados pela FERBAR e esta não se responsabiliza pelo seu conteúdo. 

 

6. Alterações aos presentes Termos e Condições 

 

A FERBAR reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, 

alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, os presentes Termos e Condições. Quaisquer 

alterações serão imediatamente disponibilizadas nesta página, pelo que se aconselha a visita regular à 

mesma. 

 


