TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO ACM, I.P.
O Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) é o gestor deste portal, no âmbito de uma política
ativa de informação e comunicação estruturada, na qualidade de organismo responsável, nos termos da
respetiva “Carta de Missão e Valores”, por: “colaborar na definição, execução e avaliação das políticas
públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes para a atração de migrantes nos
contextos nacional, internacional e lusófono, bem como na integração de migrantes e grupos étnicos, em
particular as comunidades ciganas e para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e
religiões”.
Este Portal tem como objetivo promover a exatidão da informação, a sua permanente atualização, bem
como garantir a adoção de medidas de segurança destinadas a assegurar a incorruptibilidade da mesma.
Apesar do ACM, I.P. desenvolver todos os esforços necessários no sentido de transmitir informações
atualizadas, rigorosas e completas, a título preventivo, salvaguarda a possibilidade de não assumir
qualquer responsabilidade por lapsos ou omissões, decorrentes de erro inconsistente ou de eventuais
tentativas de fraude por intrusão imprevista e alheia aos seus princípios e práticas.
O ACM, I.P. respeita o direito à privacidade e não recolhe neste sítio quaisquer dados pessoais sem
consentimento dos respetivos titulares, exceto em situações específicas, claramente enunciadas e em
que o registo é essencial para os fins declarados. Neste caso, o ACM, I.P. garante que os dados
disponibilizados serão objeto de um tratamento adequado às garantias de segurança e confidencialidade
exigidas pela Lei de Proteção de Dados, em conformidade com as normas e requisitos decorrentes do
Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 27 de abril e cuja
produção de efeitos no ordenamento jurídico português se inicia no dia 25 de maio de 2018.
Registe-se que, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) são conferidos aos
titulares de dados pessoais, os direitos de acesso, retificação, de atualização e eliminação dos dados.
Salvaguarde-se ainda que, por motivos técnicos, o acesso a este sítio pode ser suspenso
temporariamente e sem aviso prévio devido a falhas dos sistemas, manutenção, reparação ou outros
motivos não imputáveis à esfera de controlo do ACM, I.P.

