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1. O que são cookies 

Cookies são uma tecnologia que pode ser usada para lhe proporcionar uma experiência personalizada ao usar o site. 
Um cookie é um ficheiro de texto que um site pode enviar para o seu navegador de internet e que por sua vez o 
navegador pode armazenar no seu dispositivo. 

A ativação de cookies não é indispensável para que um site funcione e podem ser apagados ou bloqueados, mas se o 
fizer poderá desativar algumas funcionalidades do site. 

2. Tipo de cookies usados no site 

Cookies de sessão: são cookies de carácter temporário e apenas se mantêm no arquivo de cookies do 
navegador até que o utilizador abandone o site web. Não fica qualquer tipo de vestígio do mesmo no 
armazenamento do computador ou dispositivo móvel do utilizador e a sua função primordial é a de análise 
de padrões de tráfego do site, o que nos permite melhorar o conteúdo e a navegabilidade do site. 

Cookies de análise: são cookies que, sendo tratados por nós ou por terceiros, nos permitem quantificar o 
número de utilizadores e proceder a medição e análise estatística de como os utilizadores usam o site web. 
Examinamos a navegação no nosso site, com o objetivo de melhorar o fornecimento de produtos e serviços 
que lhe disponibilizamos para podermos segmentar ofertas e melhorar o site caso-a-caso. 

Cookies persistentes (publicitárias, de identificação e profiling): são cookies que são armazenados no seu 
computador ou dispositivo móvel e não são apagados quando o navegador é encerrado. Este tipo de cookies, 
sendo tratados por nós ou por terceiros, pode analisar as preferências e hábitos de navegação do utilizador, 
permitindo a utilização das mesmas em futuras visitas ao site e mostrar-lhe publicidade relacionada com o 
seu perfil de navegação. Usamos cookies de identificação e de profiling para personalizar e facilitar a 
navegação de acordo com as suas preferências, nomeadamente evitando a necessidade de introduzir 
repetidamente as mesmas informações. 

3. Como utilizamos os cookies 

Usamos os cookies para registar algumas preferências: 

• Aceitar o uso de cookies – duração de 3 meses 

• Personalização de conteúdos (por ex. não repetição de janelas popup) – duração de 1 mês 

• Se deixar um comentário no nosso site pode optar por guardar o seu nome, endereço de email e site nos cookies. 
Isto é para sua conveniência para não ter de preencher novamente os seus dados quando deixar outro comentário 
– duração de 1 ano 

• Análise estatística do tráfego do site (por ex. número de visitas, páginas vistas, duração das visitas) – duração de 1 
ano. 

As informações dos cookies não são utilizadas para identificar pessoalmente os utilizadores. 

4. Cookies de terceiros 

Usamos cookies de terceiros com a seguinte finalidade: 

• Distribuição de conteúdos para acelerar a navegação do site e proteger contra ameaças 

• Proteção de ataques contra bots 

• Facebook, Twitter ou Google+ – Caso tenha sessão iniciada nestas redes sociais os cookies são usados para que 
possa partilhar facilmente o conteúdo do nosso site e deixar comentários com o seu perfil 

5. Controlar o uso de cookies ou usar a navegação privada 

Pode configurar o seu navegador para o avisar quando recebe um cookie permitindo que decida caso-a-caso se pretende 
aceitar o cookie ou não. 

Para controlar e/ou apagar os cookies consulte aboutcookies.org. Pode apagar todos os cookies já guardados no seu 
computador ou dispositivo ou ativar a opção que impede o seu armazenamento. 

No entanto, se impedir o armazenamento de cookies poderá ter de configurar manualmente algumas preferências 
sempre que visitar o site e corre o risco de desativar determinados serviços e funcionalidades. 
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Para usar a navegação privada consulte Wikipedia.org. Esta opção está disponível na maioria dos programas de 
navegação e os sites funcionam normalmente, mas os cookies e outros ficheiros temporários não são guardados pelo 
programa de navegação. 

6. O que acontece se bloquear o uso de cookies ou usar a navegação privada? 

Caso opte por bloquear os cookies que utilizamos poderá ter impacto na navegação do site, nomeadamente, poderá ter 
uma navegação limitada e não receber informação personalizada no decurso da utilização. 

7. Informações adicionais 

Revisão da Política de Cookies 

Reservamos o nosso direito de alterar sem aviso prévio o conteúdo desta política de cookies, sem prejuízo de 
informarmos no nosso site sempre que tal vier a suceder. Aconselhamos a todos os utilizadores que a revejam 
periodicamente. 


