
 

 

Política de Utilização 

 

Objeto e âmbito de aplicação 

 

Este documento define em conjunto com a Politica de Cookies e a Política de Proteção 

de Dados as regras gerais de utilização do portal dos Serviços Sociais da CGD 

www.sscgd.pt.  

www.sscgd.pt é gerido pelos Serviços Sociais da CGD com o objetivo de divulgar 

informação sobre a sua atividade respeitando assim o estipulado estatutariamente 

Além da informação institucional dos Serviços Sociais da CGD e da informação relativa 

a todas as suas áreas de intervenção e serviços, o www.sscgd.pt disponibiliza também 

informação atualizada sobre as iniciativas em curso resultantes da sua atividade. 

 

O sscgd.pt encontra-se sob uma plataforma segura de forma a não colocar em risco a 

segurança e confidencialidade das transmissões de dados entre o computador dos 

utilizadores e os Serviços Sociais da CGD.  

 

Destinatários 

 

Esta Política de Utilização é aplicável a quem usar o Portal dos Serviços Sociais da 

CGD. 

Ao usar o Portal, o utilizador está a aceitar a Política de Utilização que, em cada 

momento, estiver em vigor, devendo respeitá-la. 

É dever do utilizador consultar periodicamente a Política de Utilização do Portal. 

O sscgd.pt possibilita a ligação a outros sites de internet através de links fornecidos para 

o efeito. No entanto, os Serviços Sociais não assumem qualquer responsabilidade pela 

informação disponibilizada nesses sites ou pela prestação de serviços por entidades 

externas.  

http://www.sscgd.pt/
http://www.sscgd.pt/
http://www.sscgd.pt/


Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do sscgd.pt, exceto os que 

sejam fornecidos por entidades externas devidamente identificadas, são pertença dos 

Serviços Sociais da CGD.  

O utilizador pode aceder ao sscgd.pt através dos canais remotos disponíveis (Internet, 

PDA’s e telemóveis), não assumindo os Serviços Sociais da CGD qualquer 

responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de eventuais situações de 

impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso ao sscgd.pt, em virtude de 

falhas técnicas ou outros motivos. Os Serviços Sociais não garantem que o acesso ao 

sscgd.pt não sofra interrupções ou perturbações resultantes de problemas técnicos.  

Os Serviços Sociais da CGD não garantem que o sscgd.pt funcione corretamente em 

todos os dispositivos móveis e respetivas configurações, não se comprometendo a 

desenvolver conteúdos que se ajustem a todos os dispositivos disponíveis no mercado.  

Todas as informações e conteúdos disponibilizados no sscgd.pt podem ser alterados 

sem aviso prévio, com exceção daqueles a que a lei expressamente o obrigue. 

Lisboa | 2020 

 

Lisboa | 2020 


