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Política de Cookies
A Solverde está apostada em tornar a sua visita ao nosso site numa experiência agradável. Uma das formas
de o fazer é através da utilização de cookies no nosso site, que permitem a conservação de informações
relativas à sua visita no seu computador. Estas informações são imprescindíveis para o funcionamento do
nosso site, assim como para nos ajudar a optimizar os nossos serviços.

1. O que são cookies?

Os “cookies” são arquivos enviados para um navegador através de um servidor web para a manutenção da
sessão de navegação, armazenando o endereço IP do computador e outros possíveis dados da navegação.

Devido à existência de “cookies”, é possível que o servidor do site da Solverde reconheça o navegador do
computador utilizado pelo utilizador. Desta forma, permitem melhorar a experiência e melhorar a
navegação do utilizador.

A Solverde respeita a legislação portuguesa e europeia no que respeita à sua privacidade e à protecção dos
seus dados pessoais. É por isso que cumprimos com este dever de informação sobre a utilização de
cookies, garantindo a transparência do tratamento.

2. Que tipos de cookies são utilizados?

a) Cookies de origem
A Solverde utiliza no seu site cookies com origem no próprio domínio www.gruposolverde.pt, que servem,
por exemplo, para relembrar a sessão iniciada. Estes cookies consideram-se estritamente necessários ao
funcionamento do nosso site.

b) Cookies de terceiros
São aqueles que são enviados para o seu dispositivo a partir de um domínio que não é operado por nós,
mas por outra entidade. Estes cookies podem estar relacionados com anúncios, análises estatísticas ou com
a interacção que poderá ter com as redes sociais. Para o efeito são utilizados os seguintes cookies:

AddThis: cookie de interação com redes sociais e plataformas externas;
Google Analytics: cookie para estatísticas de acesso;
Google AdWords: cookie de remarketing e registo de conversões;
Google reCAPTCHA: cookie de proteção anti-spam;
Facebook Ads: cookie de remarketing e registo de conversões;
OneSignal: cookie para o envio de notificações push;
Google Tag Manager: cookie de gestão de serviços e que agrega todos os cookies anteriores;

3. A gestão dos cookies

Se desejar pode permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu computador configurando as
opções do browser instalado.

Para modificar as configurações do seu navegador de internet, a fim de restringir os cookies, pode
encontrar instruções abaixo para os navegadores de internet mais comuns:

Firefox – selecionar o menu “Ferramentas”, e depois “Opções”, abrir o painel “Privacidade” e escolha as
opções desejadas;
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Chrome – seleccionar “Configurações”, na secção de “Privacidade” deve marcar a caixa de “Enviar pedido
de não rastrear” o seu tráfego de navegação. Poderá clicar no botão “Definições de conteúdo” e, na
opção “Cookies”, seleccione “Bloquear a definição de dados por parte dos sites”;
Internet Explorer – seleccione o menu “Ferramentas” e depois “Opções da Internet”. De seguida escolha
o separador “Segurança” e seleccione o nível desejado (as configurações superiores à média, desactivam
os cookies);
Safari – clique em “Preferências”, depois seleccione “Privacidade” e defina as suas opções;
Opera – após seleccionar a opção “Preferências”, clique em “Avançado” e abra o separador “Cookies”, aí
poderá definir as suas opções.

Para mais informações relativamente à gestão de cookies consulte a seguinte ligação. Se não quer que os
dados relativos à sua visita ao site sejam transferidos para o Google Analytics, pode descarregar e instalar o
Google Analytics Opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Relativamente aos cookies da AddThis, é possível fazer opt-out através da seguinte
ligação: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

No entanto, tenha em atenção que ao não aceitar os cookies pode não ser capaz de aproveitar ao máximo
todas as funcionalidades deste site.

3. Modificações

A Solverde reserva-se o direito de modificar unilateralmente a sua política de cookies, a fim de cumprir com
os padrões exigidos pela legislação aplicável. As modificações serão comunicadas no site. Por favor, visite
esta página com alguma frequência a fim de manter-se actualizado sobre quaisquer novas informações que
possam ser aqui adicionadas.
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