POLÍTICA DE COOKIES

INFORMAÇÕES SOBRE COOKIES
A Lei n.º 46/2012 de 29 de agosto determina, no seu artigo 5.º que “O armazenamento de informações e
a possibilidade de acesso à informação armazenada no equipamento terminal de um assinante ou
utilizador apenas são permitidos se tiverem dado o seu consentimento prévio, com base em informações
claras e completas, nos termos da Lei de Proteção de Dados”.
Os Cookies, e segundo a definição abaixo transcrita, são ferramentas utilizadas para armazenar
determinado tipo de informação, para finalidades diferenciadas, exigindo-se, por isso, a prestação de toda
a informação de forma clara e objetiva a todos os utilizadores que recorrem ao nosso website.

O QUE SÃO COOKIES?
Cookies e outras tecnologias semelhantes, como objetos partilhados locais, flash cookies ou pixels, são
ferramentas utilizadas pelos servidores da Web para armazenar e recuperar informações sobre os seus
visitantes, bem como para proporcionar um correto funcionamento do site e de todas as suas
funcionalidades.
Através da utilização destes dispositivos, é permitido ao servidor Web memorizar alguns dados relativos
ao utilizador, tais como as suas preferências de visualização das páginas desse servidor, nome e palavrapasse, produtos que mais lhe interessam, etc.
Os Cookies dividem-se em dois grupos essenciais para assegurar informações relacionadas com as visitas
feitas ao website e respetivas preferências pessoais:
Cookies permanentes: ficam armazenados ao nível do browser e são utilizados sempre que o utilizador
faz uma nova visita ao website, permitindo direcionar a sua navegação aos seus interesses;
Cookies de sessão: são temporários e permanecem em arquivo no browser até sair do website, servindo
para analisar padrões de tráfego e fornecer uma melhor experiência na navegação.

COOKIES QUE REQUEREM O CONSENTIMENTO DO UTILIZADOR
De acordo com a diretiva da UE, os cookies que requerem o consentimento informado do utilizador são
cookies analíticos e cookies de publicidade e afiliação, exceto os de natureza técnica e os necessários para
o funcionamento do site ou a prestação de serviços.

QUE TIPOS DE COOKIES EXISTEM?
Em relação aos tipos de cookies, existem seis grandes grupos:
Cookies estritamente necessários: permitem a navegação no website utilizando áreas seguras. Sem estes
cookies, os serviços requeridos não podem ser apresentados;

Cookies analíticos: utilizados anonimamente para monitorizar e proceder a uma análise estatística, sem
nunca recolher informação pessoal. Podem ser configurados por nós ou por terceiros para nos ajudar a
verificar quais os conteúdos mais visitados ou mais ou menos populares;
Cookies sociais: são aqueles configurados por um serviço de redes sociais que adicionámos ao nosso
website para permitir que utilizador possa partilhar o seu conteúdo. Estes cookies podem rastrear a
navegação do utilizador por outros websites e criar um perfil sobre os seus interesses,
Cookies de afiliados: permitem rastrear visitas de outros sites, com os quais o site estabelece um contrato
de afiliação (empresas afiliadas).
Cookies publicitários e comportamentais: recolhem informação sobre as preferências e escolhas pessoais
do utilizador (retargeting) e podem ser configurados no nosso site através dos nossos parceiros de
publicidade. Podem ser igualmente utilizados por estas empresas para construir um perfil sobre os seus
interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes noutros websites.
Cookies técnicos e funcionais: permitem que o website forneça uma funcionalidade e personalização
melhoradas com base na interação com o website. Podem ser configurados por nós ou por terceiros, cujos
serviços adicionámos à nossa página.

COOKIES USADOS NO NOSSO WEBSITE
PHPSESSID: cookie técnico e estritamente necessário que contém o identificador da sessão. Ele é
removido quando fecha o navegador.
_lang: cookie técnico e estritamente necessário que contém o idioma da sessão. Ele é removido quando
fecha o navegador.
ac_cookies: cookie técnico e estritamente necessário que contém o valor de se a instalação de cookies foi
aceita. Ele expira em 1 ano a partir da última atualização.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA DOS COOKIES
O tempo que os cookies ficam no seu dispositivo varia se é um “Cookie permanente” ou se é um “Cookie
de sessão”. Um Cookie permanente irá permanecer armazenado num web browser e irá permanecer
válido até à data de validade para o qual foi configurado, a não ser que o apague antes dessa data. O
Cookie de sessão será apagado no fim da sua sessão web, quando o web browser for fechado.

COMO CONTROLAR O COOKIES
Pode controlar e gerir os Cookies de múltiplas formas, sendo que, informamos todos os utilizadores que
a remoção ou o bloqueio de Cookies poderá afetar a navegação e limitar o acesso a algumas zonas ou
funcionalidades deste website.
Quando os Cookies não forem estritamente necessários para o funcionamento do nosso website, iremos
sempre solicitar o seu consentimento para a nossa utilização de Cookies na sua primeira visita ao nosso
website.

Poderá também alterar as definições do seu browser para gerir e controlar cookies.

•

Chrome Configuracão -> Mostrar opcões avançadas -> Privacidade -> Configuracão do conteúdo.
Para mais informações, pode consultar o suporte de Google ou a Ajuda do navegador.

•

•
•

Explorer ou Edge Ferramentas -> Opcões de Internet -> Privacidade ->
Configuracão. Para mais informações, pode consultar o suporte da Microsoft
ou a Ajuda do navegador.
Firefox: Ferramentas -> Opcões -> Privacidade -> Historico -> Configuracão Personalizada.Para
mais informações, pode consultar o suporte do Mozilla ou a Ajuda do navegador.
Safari Preferencias -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da Apple ou
a Ajuda do navegador.

Qualquer consentimento para aceitar ou rejeitar Cookies é limitado a este website onde esta Política de
Cookies se encontra e não para outros websites ou páginas, que podem ter sido linkadas ao nosso website.
Para mais informações sobre a forma como os Cookies são utilizados por esses websites, por favor
consulte as políticas de privacidade e de Cookies desses websites.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES
Esta política de Cookies pode ser revista a qualquer momento, de acordo com o nosso critério. Quando
forem introduzidas quaisquer alterações, será alterada a data do documento.
A política de Cookies entrará em vigor a partir da data de revisão.
Recomendamos os utilizadores do nosso website que revejam as Políticas de Cookies periodicamente,
com o propósito de ficarem informados sobre a nossa gestão de Cookies.

Última revisão feita em 01/08/2022.

