
Site Chef Express 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DO SITE 

 

Este site, da responsabilidade de Pingo Doce – Distribuição Alimentar S.A., apresenta o 

robot de cozinha Pingo Doce CHEF EXPRESS. Aqui poderá aceder a receitas, conselhos de 

utilização e esclarecer dúvidas frequentes. A navegação não exige a recolha de dados 

pessoais. 

 

Conteúdo do site / Propriedade Intelectual 
Entende-se por “conteúdo do site”, toda a informação presente neste portal, nomeadamente 

texto, imagens, ilustrações, design gráfico, webdesign e software. 

Todo o conteúdo deste site é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos da 

Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções 

internacionais e outras leis, não podendo ser utilizado fora das condições admitidas neste 

site e sem consentimento do Pingo Doce. 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Pingo Doce que não sejam 

de fornecimento externo e como tal devidamente identificado, são pertença do Pingo Doce, 

incluindo as informações, as ferramentas, o desenho gráfico das páginas na Internet, com 

todos os seus componentes, e todas as figuras: gráficos ou textos. O conteúdo presente neste 

site não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização expressa do Pingo 

Doce. 

Todos os textos, imagens, ilustrações, fotografias, publicidade, marcas e outros elementos do 

conteúdo do site estão protegidos por lei e devidamente licenciados, sendo expressamente 

interdita qualquer cópia, reprodução, difusão ou transmissão, utilização, modificação, venda, 

publicação, distribuição ou qualquer outro uso, total ou parcial, comercial ou não comercial, 

quaisquer que sejam os meios utilizados, salvo com autorização expressa dos mesmos ou 

quando a sua utilização se destinar apenas à partilha nas redes sociais existentes. Está 

terminantemente proibida a utilização do site para fins ilegais ou quaisquer outros que 

possam ser considerados prejudiciais para a imagem que o Pingo Doce tem no mercado. O 

Pingo Doce rejeita qualquer responsabilidade pela usurpação e uso indevido dos elementos 

acima citados. Exceptuam-se a esta interdição os usos livres autorizados por lei, 

nomeadamente o direito de citação, desde que claramente identificada a sua origem. A 

usurpação, contrafacção, aproveitamento do conteúdo usurpado ou contrafeito, a 

identificação ilegítima e a concorrência desleal são puníveis criminalmente.  O Pingo Doce 

reserva-se o direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer cópia, 

reprodução ou outra utilização não autorizada do (s) seu (s) conteúdo (s) por terceiros. 

 

Exclusão de responsabilidade 

O Pingo Doce não controla ou gere as informações, produtos ou serviços dos conteúdos 

fornecidos por terceiros no site do Pingo Doce, bem como das hiperligações a outros sites na 

Internet e, consequentemente, não poderá ser responsabilizado por erros de qualquer 



natureza, ou dados incorrectos, constantes nestes sites e/ou conteúdos, incluindo as suas 

políticas e práticas de privacidade. A inclusão de conteúdos fornecidos por terceiros e 

hiperligações nos sites do Pingo Doce não implica aceitação ao conteúdo nelas existentes ou 

uma associação com os seus proprietários. 

O Pingo Doce rejeita qualquer responsabilidade por quaisquer danos directos, indirectos e/ou 

acidentais, consequentes do uso ou da inabilidade de uso dos materiais contidos neste site, 

bem como não controla nem é responsável por qualquer conduta ilegal, ofensiva ou 

difamatória dos seus Utilizadores. 

As publicações electrónicas contidas neste site estão submetidas à lei portuguesa, na medida 

em que a mesma lhes seja aplicável, nomeadamente para efeitos de responsabilidade pelos 

factos, opiniões, artigos e comentários de pessoas ou organismos devidamente identificados, 

bem como relativamente à protecção de fontes e outros deveres, direitos e liberdades 

aplicáveis à imprensa escrita. 

 

Suspensão ou interrupção de acesso 

O Pingo Doce reserva-se o direito de interromper ou suspender o acesso ao site, pelo período 

que entenda necessário, por quaisquer razões de ordem técnica, administrativa, de força 

maior ou outras. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Pingo Doce não poderá ainda 

ser responsabilizado por qualquer suspensão ou interrupção de acesso que venha porventura 

a ocorrer por causa que não lhe seja imputável ou que seja imputável a título de mera 

negligência. 

 

Alerta 

O Pingo Doce alerta que existem riscos relacionados com a Internet e a recolha de dados em 

redes abertas, sendo possível que os dados pessoais possam ser captados e/ou transferidos 

por terceiros não autorizados, Os Utilizadores ao acederem ao site do Pingo Doce deverão 

aceitar correr os riscos inerentes à sua actividade como internauta, nomeadamente o risco 

de eventual transferência de dados em aberto. 

 

Interpretação e Foro 

As condições de uso deverão ser interpretadas de acordo com a lei portuguesa. Os tribunais 

de Portugal terão a competência exclusiva para apreciar a quaisquer queixas, disputas ou 

outros problemas que possam advir. 

 
COOKIES 

Um cookie é um ficheiro de dados gerado por um website e guardado pelo seu browser. Os 
cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e o número de usos dos sites, permite 
aos utilizadores navegar de forma mais rápida e eficiente e elimina a necessidade de inserir 
as mesmas informações repetidamente. A única informação pessoal que um cookie pode 
conter é aquela que for fornecida pelo utilizador/titular dos dados. Um cookie não pode ler 
dados do seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros web sites. 



Existem 2 categorias de Cookies: a) sessão: automaticamente excluídas quando o usuário 
fecha seu navegador: b) persistente: permanece armazenado no dispositivo terminal do 
usuário até atingir uma data de validade definida. 
Os tipos de cookies que estão em uso neste site são os seguintes: 

Estritamente 
necessários 

Habilite a navegação do site e o uso de suas aplicações, como acesso 
a áreas seguras do site e não pode ser desligado em nossos sistemas. 
Geralmente, eles são configurados apenas em resposta a ações feitas 
pelo utilizador que correspondem a um pedido de serviços, como 
definir suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher 
formulários. O utilizador pode configurar seu browser para bloqueá-lo 
ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas partes do site não 
funcionarão. Esses cookies não armazenam nenhuma informação de 
identificação pessoal. Clique aqui para obter uma lista de cookies em 
uso 

Desempenho Utilizado para analisar como os utilizadores usam o site e monitorar 
seu desempenho. Por exemplo, para identificar quais páginas são as 
mais populares, para identificar o método mais eficaz de ligação entre 
páginas ou para determinar a taxa de mensagens de erro em 
determinadas páginas. Todas as informações recolhidas por esses 
cookies são agregadas e, portanto, anónimas. Se você não permitir 
esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não 
poderá monitorar seu desempenho. Clique aqui para obter uma lista 
de cookies em uso 

Funcionalidade Armazena as preferências do utilizador para um site específico para 
que o site não necessite ser reconfigurado com cada visita. Esses 
cookies podem ser definidos por nós ou por provedores de terceiros 
cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se não permitir esses 
cookies, alguns ou todos esses serviços podem não funcionar 
correctamente. Clique aqui para obter uma lista de cookies em uso 

De Terceiros Medem o sucesso das aplicações e a eficácia da publicidade de 
terceiros. Eles podem ser usados por essas entidades para criar um 
perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros 
sites. 
Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são 
baseados em identificar de forma exclusiva seu navegador e 
dispositivo de internet. Se não permitir esses cookies, experimentará 
publicidade menos segmentada. Clique aqui para obter uma lista de 
cookies em uso 

 

Mesmo depois de aceitar cookies, os usuários sempre podem desativar alguns ou todos os 
nossos cookies. Para verificar a versão do seu navegador e as instruções correspondentes 
clicando no link aboutcookies.org. 

aboutcookies.org

