Informação Legal
O utilizador deste Portal de Internet deverá ler esta informação atentamente. Caso não concorde, não deverá prosseguir com a
utilização do mesmo. Para conhecimento do utilizador, é oportuno referir alguns princípios aplicados neste Portal de Internet:
Quaisquer tentativas de alteração de informação, de carregamento de informação, ou qualquer outra ação que possa causar dano
e pôr em risco a integridade do sistema, são estritamente proibidas e podem ser punidas de acordo com a legislação em vigor.
Para qualquer questão ou comentário sobre a informação contida nas páginas, contacte por favor o Gestor Técnico (Webmaster).
Direitos de Autor
Este portal sob o endereço https://ccmbilheteira.marinha.pt é propriedade da Marinha Portuguesa. Todos os conteúdos materiais
presentes nesta página, incluindo vídeos, gráficos, textos, imagens, desenhos, músicas ou sons e quaisquer outras informações são
propriedade da Marinha de Guerra Portuguesa ou foram incluídos com permissão das entidades que legitimamente detêm os
direitos de autor sobre os mesmos. É permitido ao utilizador deste portal fazer cópias de parte ou da totalidade da informação
nele contida para o disco rígido do seu computador pessoal ou distribuir essa informação a outras pessoas, desde que o objetivo
seja o uso privado ou informativo e não comercial, não se autorizando a alteração ou supressão das referências à Marinha de
Guerra Portuguesa e a outras entidades aí referidas como sendo titulares dos direitos exclusivos sobre os conteúdos. A proteção
dos direitos de autor e de propriedade industrial sobre os conteúdos presentes neste portal estende-se a todas as cópias de parte
ou da totalidade da informação contida no mesmo.
Marcas
As imagens, marcas, logótipos, nomes e denominações presentes nesta página são alvo de direitos de autor ou de direitos de
propriedade industrial e, como tal, encontram-se protegidos pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e pelo Código
da Propriedade Industrial e não poderão ser objeto de reprodução ou apropriação, de modo algum, sem permissão escrita dos
respetivos detentores dos direitos.
Responsabilidade Civil
Os conteúdos presentes neste portal não constituem um conselho ou sugestão, nem estabelecem qualquer relação contratual de
responsabilização. A Marinha de Guerra Portuguesa não responde por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, sofridos
por qualquer utilizador, relativamente à informação contida neste portal. A Marinha de Guerra Portuguesa não é responsável pela
exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo o cumprimento das regras respeitantes a direitos de autor e
direitos conexos, relativamente aos conteúdos, produtos ou serviços neste contidos que tenham sido fornecidos por anunciantes
ou parceiros comerciais.
Links - Ligações de Hipertexto
A Marinha de Guerra Portuguesa não se responsabiliza pela qualidade ou veracidade das afirmações reproduzidas no portal para
onde remetem as ligações de hipertexto, também denominadas "hyperlinks" ou "links" presentes neste portal. A Marinha de
Guerra Portuguesa não exerce qualquer controlo sobre os conteúdos, produtos e serviços oferecidos por terceiros através dos
links inseridos na mesma.
Declaração de confidencialidade
Nos termos do art.º 35º da CRP e da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a informação recolhida sobre os visitantes do portal é de
carácter pessoal, pelo que se assegura a confidencialidade da identidade do visitante. Haverá todavia lugar a identificação dos
utilizadores sempre que cometem actos ilegais dentro do Portal, violem o respectivo código de conduta, ou quando tal for
solicitado por decisão judicial. A Marinha de Guerra Portuguesa compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para evitar
perdas, má utilização, ou alteração da informação recebida dos cidadãos. No caso de o visitante enviar uma mensagem ao Portal,
o seu endereço não será registado ou divulgado, excepto se tal for pedido por sentença judicial.
Reclamações
Em caso de reclamação ou sugestão poderá contactar-nos via correio eletrónico para ccm.bilheteira@marinha.pt ou por carta
para:
Comissão Cultural de Marinha
Praça do Império
1400 - 206 Lisboa
Compra de Bilhetes Online
A plataforma MEO WALLET aceita pagamentos efetuados através dos seguintes cartões de pagamento electrónico: VISA®;
MASTERCARD®. A plataforma MEO WALLET aceita ainda pagamentos por Referência MB.
Após a concretização da transação, os bilhetes são disponibilizados por correio electrónico, devendo ser impressos e apresentados
nas respectivas bilheteiras.

Devoluções
Não serão aceites trocas de bilhetes ou devoluções de quantias pagas, excepto no que for estritamente obrigatório ao abrigo da
legislação em vigor à data da ocorrência.
Apoio ao utilizador
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre os presentes termos, assim como, problemas verificados no decorrer da aquisição do
Bilhete Electrónico devem ser dirigidos à Marinha de Guerra Portuguesa por email ccm.bilheteira@marinha.pt ou por contacto
telefónico +351 210 977 384. Horário de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 17h.
Foro legal
O presente contrato rege-se pela lei portuguesa.
Política de Cookies
O que são cookies? ~
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu computador através do navegador (browser), retendo
apenas informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais.
Para que servem os cookies?
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos seus websites, permitindo uma
navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Que tipo de cookies existem?
Existem dois grupos cookies que podem ser utilizados.
Cookies permanentes: são cookies que ficam armazenados ao nível do browser nos seus equipamentos de acesso (PC, mobile e
tablet) e que são utilizados sempre que faz uma nova visita a um dos nossos websites. São utilizados, geralmente, para direcionar
a navegação aos interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais personalizado.
Cookies de sessão: são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu browser até sair do website. A
informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego na web, permitindo-nos identificar problemas e
fornecer uma melhor experiencia de navegação.
Que tipo de cookies utilizamos?



Cookies estritamente necessários: permitem que navegue no website e utilize as suas aplicações, bem como aceder a
áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços que tenha requerido não podem ser prestados.



Cookies analíticos: são utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de
melhorar o funcionamento do website.



Cookies de funcionalidade: guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, de forma que não
seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.

Como pode gerir os cookies?
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção das definições
apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
Note-se, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente, afetando,
parcial ou totalmente, a navegação no website.






Configurações de cookies no Internet Explorer
Configurações de cookies no Firefox
Configurações de cookies no Chrome
Configurações de cookies no Safari web e iOS

Links
Para obter mais informações sobre cookies e a respetiva utilização, sugerimos que consulte os seguintes links, que apenas se
encontram em versão inglesa:




Microsoft Cookies Guide
All About Cookies

