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Termos e condições e Política de privacidade 

 

A Quinta do Crasto, S.A. é uma sociedade comercial com sede na Quinta do Crasto 

– Gouvinhas, 5060-063 Sabrosa, Portugal, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 507856813. 

 

Este website e todos os seus conteúdos (salvo indicação em contrário) pertencem à 

Quinta do Crasto, S.A. 

 

 

1. Termos e condições 

Ao navegar neste website, o Utilizador concorda em estar vinculado pelos Termos e 

Condições de Utilização e Privacidade abaixo descritos. A Quinta do Crasto, S.A. 

poderá vir a alterar livremente e sem necessidade de prévia comunicação os 

Termos e Condições de Utilização e Privacidade. 

A Quinta do Crasto, S.A. mantém este website para uso individual, em países e 

outros territórios onde o consumo de bebidas alcoólicas seja legal, para pessoas 

que tenham permissão legal de consumir bebidas alcoólicas. 

O Utilizador deste website deverá abandoná-lo se: 

• Não aceitar os Termos e Condições; 

• Não tiver a idade legal para consumir bebidas alcoólicas no seu país e/ou 

outro território onde se encontre; 

• Se estiver num país ou outro território onde o uso e/ou o acesso a este site 

não sejam permitidos. 

 

2. Utilização de Cookies, Política de Privacidade e Segurança 

O que é um Cookie? É um ficheiro que é importado para o seu computador ou 

outro dispositivo quando acede a determinadas páginas web e que permite a 

recolha de informações acerca da sua navegação. Em alguns casos, os Cookies são 

necessários para facilitar a navegação e permitem guardar e recuperar informações 

acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou do seu equipamento, entre 

outros. Mediante a informação que contenham e a forma como utiliza o seu 

equipamento, podem ser usados para reconhecer o utilizador. 

 

Identificação de Cookies utilizados 

• Cookies de sessão - São temporários, os cookies são gerados e estão 

disponíveis até encerrar a sessão. Da próxima vez que o utilizador aceder 

ao seu navegador de internet (browser) os cookies já não estarão 
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armazenados. A informação obtida permite gerir as sessões, identificar 

problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação. 

• Cookies analíticos - Estes cookies são utilizados para analisar a forma como 

os utilizadores usam o site, permitindo destacar artigos ou serviços que 

podem ser do interesse dos utilizadores, e monitorizar o desempenho do 

site, conhecendo quais as páginas mais populares, qual o método de 

ligação entre páginas que é mais eficaz ou para determinar a razão de 

algumas páginas estarem a receber mensagens de erro. Estes cookies são 

utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística, sem nunca 

recolher informação de carácter pessoal. 

• Cookies de funcionalidade - Os cookies de funcionalidade permitem 

relembrar as preferências do utilizador relativamente à navegação no site. 

Assim, não necessita de o reconfigurar e personalizar cada vez que o visita. 

 

Desativação de Cookies 

O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os Cookies instalados no seu 

equipamento através da configuração das opções do navegador instalado no seu 

computador. Por favor, leia atentamente a secção de ajuda do seu navegador para 

saber mais informações sobre como ativar o "modo privado” ou desbloquear 

determinados Cookies. 

• Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade -> 

Configuração. Para mais informações, pode consultar o suporte da 

Microsoft ou a Ajuda do navegador.  

• Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial -> Configuração 

Personalizada. Para mais informações, pode consultar o apoio da Mozilla 

ou a Ajuda do navegador.  

• Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade -> 

Configuração de conteúdo. Para mais informações, pode consultar o 

centro de ajuda do Google ou a Ajuda do navegador.  

• Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o 

suporte da Apple ou a Ajuda do navegador. 

 

 

3. Política de Privacidade 

A Quinta do Crasto, S.A. respeita a sua privacidade e protege as informações 

pessoais que lhe forem transmitidas. Sempre que for necessária informação 

pessoal dos utilizadores e titulares de dados, para efeitos de disponibilização de 

serviços, o uso dessa informação é descrito nos termos do presente documento e 

com respeito pela legislação sobre proteção de dados.  
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A Quinta do Crasto, S.A. respeita todas as leis e normas nacionais e internacionais 

relativas à proteção da privacidade das crianças. A Quinta do Crasto, S.A. não 

pretende atrair visitas de crianças e, por isso, não solicita informação pessoal a 

crianças nem lhes envia por qualquer meio pedidos para informação pessoal. 

Para além destes compromissos de privacidade, a Quinta do Crasto, S.A. respeita 

todas as normas e regulamentos sobre privacidade vigentes em Portugal. 

 

4. Segurança dos dados 

Os dados registados nos servidores da Quinta do Crasto, S.A. estão sempre 

protegidos por um Login e password para sua segurança. A Quinta do Crasto, S.A. 

garante a segurança dos dados através de procedimentos físicos, eletrónicos e 

processuais adequados. Sempre que são introduzidos dados confidenciais, a Quinta 

do Crasto, S.A. utiliza protocolos encriptados para aumentar a segurança do 

processo. Sem prejuízo desta garantia, a Quinta do Crasto, S.A. não pode garantir a 

segurança da informação que lhe é transmitida, pelo que o titular dos dados deverá 

assumir todas as precauções para proteger os seus dados pessoais enquanto está a 

utilizar a Internet, nomeadamente mudando frequentemente as passwords e 

assegurando a utilização de um programa de navegação que permita o uso de 

comunicação SSL.  

 

5. Links para outros websites 

Este site contém links para sites de terceiros. Estes links são fornecidos unicamente 

para conveniência do Utilizador. A Quinta do Crasto, S.A. não endossa nem se 

responsabiliza por qualquer desses sites de terceiros e não será responsável pelo 

conteúdo de qualquer deles. Os acessos por parte do Utilizador a qualquer desses 

sites de terceiros serão conduzidos por sua inteira conta e risco. 

 

6. Direito à alteração de dados pessoais 

Uma vez que tem o controlo total sobre os seus dados pessoais, a qualquer 

momento, poderá deixar de receber comunicações da Quinta do Crasto, S.A. ou 

solicitar o direito ao esquecimento, bastando para isso que envie um pedido nesse 

sentido para crasto@quintadocrasto.pt ou por correio para: 

Quinta do Crasto, S.A. 

Rua de Fez 455-457 

4150-331 Porto, Portugal 

 

mailto:crasto@quintadocrasto.pt

