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O que são os cookies?

Os cookies são pequenos ficheiros de texto, constituídos por letras e números, que ficam guardados no
dispositivo do utilizador (smartphone, computador, tablet, etc) e que são gravados pelo navegador sempre que
visita este sítio da internet.

Para que servem os Cookies?

Os cookies permitem ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações no sítio da internet.
Permitem uma navegação mais rápida e eficiente, excluindo a necessidade de, repetidamente, introduzir as
mesmas informações.

Que tipos de Cookies existem e para que fins utilizamos?

Cookies permanentes/sessão - são cookies que ficam guardados ao nível do browser nos seus equipamentos
de acesso (smartphone, computador, tablet, etc) e que são utilizados sempre que faz uma nova visita ao
nosso website. São utilizados para direcionar a navegação ao nível dos interesses do utilizador, permitindo-
nos prestar um serviço personalizado. As cookies de sessão, são de utilização temporária, isto é, são
apagados de forma automática no final da visita ao nosso website. São utilizados para analisar os padrões de
tráfego, permitindo-nos identificar problemas e prestar um serviço personalizado ao nível da experiência de
navegação.

Cookies de terceiros – Estes cookies permitem medir o sucesso de aplicações, assim como, a eficácia da
publicidade de terceiros. Fornecem informação sobre a atividade e os padrões do browser do utilizador, por
exemplo, visitas ao website, links e publicidade em que carregou. Podem determinar se os serviços de
terceiros estão a ser utilizados, identificando os interesses do utilizador e ajustar a publicidade que seja
relevante para os utilizadores do website. De notar que estes Cookies respeitam a Política de Cookies de
terceiros, no que toca à gestão de dados pessoais, e o Nosso Site não assume qualquer responsabilidade.

Cookies estritamente necessários- Estes Cookies permitem que navegue no website e são utilizados para
fornecer ao utilizador ferramentas ou serviços solicitados. As desativações destes Cookies podem fazer com
que estes serviços/ferramentas deixem de estar disponíveis.

Cookies de funcionalidade - Estes Cookies guardam as preferências do utilizador à utilização do website, para
que não seja necessário voltar a configurar o website cada vez que o visita, por exemplo, nome, idioma,
região, entre outros.

Cookies analíticos – Estes tipos de Cookies são utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de
estatísticas. Ajudam-nos a entender como é que os utilizadores usam o nosso website, recolher informação
sobre o número de visitantes, páginas visitadas e duração das visitas. Estes Cookies permitem medir a
performance das nossas campanhas promocionais e a otimizar a melhor experiência para o utilizador.

Cookies de publicidade - Estes Cookies direcionam a publicidade em função dos interesses de cada utilizador.
Recolhem informação sobre a atividade online dos nossos utilizadores e identificam interesses para que lhes
possamos fornecer publicidade relevante. Ajudam-nos a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da
organização do website

Como pode gerir os cookies?

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através da seleção das
definições apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu “opções” ou
“preferências” do seu browser. Realça-se que ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web
funcionem corretamente, afetando, a navegação no website.

Para mais informações sobre cookies e a respetiva utilização, sugerimos que consulte o seguinte link:

All About Cookies  

http://www.allaboutcookies.org/

