Política de Cookies
O que são cookies
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que podem ser armazenadas no seu computador através do
navegador de internet (browser), retendo apenas informação relacionada com as suas preferências, não
incluindo, como tal, os seus dados pessoais.

Porque o website utiliza cookies
Durante uma visita a esta página Web, poderão ser colocados ficheiros denominados “Cookies” no
computador do utilizador. Estes Cookies permitem adequar a página Web aos gostos e preferências do
utilizador e apresentar promoções e ofertas de produtos que podem ser do seu interesse enquanto
utilizador.

Tipos de cookies
Cookies de Preferências
Estes cookies permitem que os Websites memorizem informações que alteram o comportamento e o aspeto
do Website, como o seu idioma preferido ou a região onde se encontra.Estes cookies também o podem
ajudar a alterar o tamanho do texto, o tipo de letra e outras partes personalizáveis de páginas Web. A perda
das informações armazenadas num cookie de preferência pode tornar a experiência do Website menos
funcional, mas não deverá impedir o seu funcionamento.

Cookies de Segurança
Os cookies de segurança são utilizados para autenticar utilizadores e evitar a utilização fraudulenta de
credenciais de início de sessão e proteger dados de pessoas não autorizadas. Por exemplo, permite bloquear
muitos tipos de ataque, como tentativas de roubo do conteúdo de formulários que preenche em páginas
Web.

Cookies de Processos
Os cookies de processo ajudam o Website a funcionar e a disponibilizar serviços que o visitante do Website
espera, como navegar em páginas Web ou aceder a áreas seguras do Website. Sem estes cookies, o Website
não consegue funcionar corretamente.

Cookies de Publicidade
Estes cookies têm como finalidade tornar a publicidade mais envolvente para os utilizadores e mais valiosa
para publicadores e anunciantes. Algumas aplicações comuns de cookies visam selecionar publicidade com
base no que é relevante para o utilizador, para melhorar os relatórios sobre desempenho de campanhas e
evitar mostrar anúncios que o utilizador já viu.

Cookies de Estado da Sessão
Os Websites recolhem muitas vezes informações sobre a forma como os utilizadores interagem com uma
determinada página Web. Isso pode incluir as páginas que os utilizadores visitam com mais frequência e se os
utilizadores recebem mensagens de erro de determinadas páginas. Os chamados "cookies de estado da
sessão ajudam a melhorar os serviços das empresas, de forma a melhorar a experiência de navegação dos

nossos utilizadores. Bloquear ou eliminar estes cookies não torna o Website inutilizável.
Cookies de Análise
Estes cookies ajudam os proprietários de Websites e de aplicações a entender o envolvimento dos seus
visitantes com as suas páginas web. Estes podem utilizar um conjunto de cookies para recolher informações e
reportar estatísticas de utilização dos Websites sem identificar pessoalmente os visitantes individuais.
Fonte de informação, Google.

Como gerir os cookies
Na maioria dos navegadores de Internet (Browsers) estes cookies podem ser facilmente removidos ou
recusados. Poderá alterar as suas permissões ao selecionar as definições pretendidas no navegador. Entrará
também mais detalhes sobre estes procedimentos na seção de ajuda do respectivo navegador.

