
POLÍTICA DE COOKIES 

 

A presente política de cookies visa explicar o que são cookies e como são utilizados no nosso website. 

Sempre que navega no nosso site, é gerado um pequeno ficheiro de texto (doravante designado Cookie). 
Os cookies são armazenados no navegador ou no disco rígido do dispositivo utilizado. 

Este ficheiro vai permitir-lhe não só uma maior facilidade e rapidez no acesso, como também lhe permitirá 
assegurar uma navegação personalizada.  

A utilização de Cookies permite recolher informação técnica acerca do dispositivo utilizado, 
designadamente o IP (Internet Protocol), o sistema operativo e o tipo de browser. Esta informação é 
apenas utilizada para melhorar a qualidade da sua visita, não sendo divulgada a terceiros.  

Tipos de Cookies utilizados: 

• Essenciais: aqueles que são necessários para aceder a áreas específicas do website, permitir a 
navegação no site e a utilização das suas aplicações, 

• Analíticos: permitem reunir informações relativas à utilização que é feita de um website, tais 
como as páginas que são visitadas, ou o número de visitantes do site, 

• Funcionalidade: permitem que páginas do site memorizem as opções escolhidas pelo utilizador, 
ou seja, guardam as suas preferências relativamente à utilização do site,  

• Publicidade: Indispensáveis para permitir apresentar publicidade aos utilizadores, medir a sua 
eficácia da publicidade e adaptá-la ao utilizador, no entanto, só por si, não identificam o 
utilizador. 

Poderá bloquear os nossos cookies ao ativar a configuração do seu navegador que permite recusar a 
configuração de todos ou alguns cookies.  Poderá obter mais informação sobre cookies e como excluí-los 
e controlá-los em http://www.aboutcookies.org ou clicar em Ajuda no menu do seu navegador. 

No entanto, importa salientar que caso não permita o uso de cookies poderão haver algumas 
funcionalidades que não conseguirá utilizar. 

Reservamos o direito de proceder a alterações e/ou revisões à presente Política de Cookies, sendo 
quaisquer alterações e/ou revisões devidamente comunicadas e publicadas no website. 

  


