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POLÍTICA DE COOKIES  

  

INFORMAÇÕES SOBRE COOKIES  

A presente Política de Cookies visa informá-lo, enquanto utilizador do nosso site, de que utilizamos 

cookies com o objetivo de lhe oferecer uma experiência de navegação otimizada, fluida e adaptada às 

suas necessidades.  

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar os nossos serviços, personalizar o nosso website, 

facilitar a navegação aos nossos utilizadores, proporcionar-lhe uma melhor experiência na utilização do 

website, identificar problemas de modo a melhorá-lo, fazer medições e estatísticas de utilização e 

mostrar-lhe publicidade relacionada com as suas preferências através da análise da utilização do website.  

Informamos que podemos utilizar cookies no seu computador na condição de ter dado o seu 

consentimento, exceto nos casos em que os cookies sejam necessários para a navegação no nosso 

website. Se consentir, podemos utilizar cookies para nos permitir saber mais sobre as suas preferências e 

personalizar o nosso website de acordo com os seus interesses individuais.  

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 palavra-

passe, produtos que mais lhe interessam, etc.  

De acordo com a Lei n.º 46/2012 de 29 de agosto, no seu artigo 5.º, os cookies que requerem o 

consentimento informado do utilizador são os cookies para fins de analítica e os cookies de publicidade. 

Pelo contrário, os cookies de natureza técnica e os estritamente necessários para o funcionamento do site 

ou a prestação de serviços não dependem da obtenção de consentimento prévio.  

QUE TIPOS DE COOKIES EXISTEM?  

Tipos de cookies, dependendo da entidade que os gere:  

• Cookies próprios: são aqueles que são enviados para o equipamento do utilizador a partir de um 

computador ou domínio gerido pelo proprietário do website e a partir do qual o serviço solicitado 

pelo utilizador é fornecido.  

• Cookies de terceiros: são aqueles que são enviados para o equipamento do utilizador a partir de 

um computador ou domínio que não é gerido pelo proprietário do website a partir do qual o 

serviço solicitado pelo utilizador é fornecido, mas por outra entidade que trata os dados obtidos 

através dos cookies. Do mesmo modo, caso os cookies sejam instalados a partir de um 

computador ou domínio gerido pelo próprio proprietário do website, mas as informações 

recolhidas através destes sejam geridas por terceiros, serão também consideradas como cookies 

de terceiros.  
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Tipos de cookies de acordo com a sua finalidade:  

• Cookies técnicos: são aqueles que permitem ao utilizador navegar num website, plataforma ou 

aplicação e utilizar as diferentes opções ou serviços existentes no mesmo, incluindo os que o 

editor utiliza para permitir a gestão e funcionamento do website e permitir as suas funções e 

serviços, tais como, por exemplo, controlar o tráfego e comunicação de dados, identificar a 

sessão, aceder a partes de acesso restrito, lembrar os elementos que compõem uma encomenda, 

realizar o processo de compra de uma encomenda, gerir o pagamento, controlar a fraude ligada 

à segurança do serviço, efetuar o pedido de registo ou participação num evento, contar visitas 

para efeitos de faturação de licenças de software com as quais o serviço funciona (website, 

plataforma ou aplicação), utilizar elementos de segurança durante a navegação, armazenar 

conteúdos para transmitir vídeos ou som, permitir conteúdos dinâmicos (por exemplo, animação 

de carregamento de texto ou imagens) ou partilhar conteúdos através de redes sociais, devido à 

sua natureza técnica, aqueles cookies que permitem a gestão, da forma mais eficaz possível, dos 

espaços publicitários que, como outro elemento de conceção ou "layout" do serviço oferecido 

ao utilizador, o editor incluiu num website, aplicação ou plataforma com base em critérios como 

o conteúdo editado, sem recolher informações dos utilizadores para outros fins, como a 

personalização desse conteúdo publicitário ou outros conteúdos.  

• Cookies de preferência ou de personalização: são cookies que permitem recordar informações 

para que o utilizador possa aceder ao serviço com determinadas características que podem 

diferenciar a sua experiência da de outros utilizadores, tais como, por exemplo, a língua, o 

número de resultados a mostrar quando o utilizador efetua uma pesquisa, a aparência ou o 

conteúdo do serviço em função do tipo de navegador através do qual o utilizador acede ao 

serviço ou da região a partir da qual acede ao serviço, etc. 

• Cookies analíticos: são cookies que permitem à parte responsável monitorizar e analisar o 

comportamento dos utilizadores dos websites a que estão ligados, incluindo a quantificação do 

impacto dos anúncios. A informação recolhida através deste tipo de cookies é utilizada para 

medir a atividade dos websites, aplicação ou plataforma, a fim de introduzir melhorias baseadas 

na análise dos dados sobre a utilização feita pelos utilizadores do serviço.  

• Cookies publicitários comportamentais: são aqueles que permitem a gestão, da forma mais 

eficaz possível, dos espaços publicitários no website. Estes cookies armazenam informações 

sobre o comportamento do utilizador obtidas através da observação contínua dos seus hábitos 

de navegação, o que permite desenvolver um perfil específico a fim de exibir publicidade com 

base no mesmo.  

• Cookies de geolocalização: estes são utilizados para descobrir onde está um utilizador quando 

solicita um serviço. Este cookie é anónimo e é utilizado, por exemplo, para lhe oferecer a 

informação apropriada, dependendo do país em que se encontra. 

Tipos de cookies de acordo com o período em que permanecem ativados:  

• Cookies de sessão: são aqueles concebidos para recolher e armazenar dados enquanto o 

utilizador acede a um website. São normalmente utilizados para armazenar informações que 

só precisam de ser guardadas para a prestação do serviço solicitado pelo utilizador numa 

única ocasião (por exemplo, uma lista de produtos comprados) e desaparecem no final da 

sessão.  

 

• Cookies permanentes: são cookies em que os dados permanecem armazenados no terminal 

e podem ser acedidos e tratados por um período definido pelo responsável pelo cookie, que 

pode variar de alguns minutos a vários anos. 
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COOKIES UTILIZADOS NO NOSSO WEBSITE  

• Wpml_browser_redirect_test: Cookie técnico e estritamente necessário. Verifica se os cookies 

estão activos. 

• Wp-wpml_current_language: Cookie técnico e estritamente necessário. Armazenamento da 

configuração linguística. 

• _icl_visitor_lang_js: Cookie técnico e estritamente necessário. Guarda a língua redireccionada. 

 

COMO DESATIVAR O USO DE COOKIES   

Pode bloquear ou restringir o uso de cookies através das configurações dos browsers que usa, e em cada 

dispositivo que utiliza para aceder a Internet. 

• 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.  

Ao limitar a utilização de cookies pode dificultar a experiência de navegação e, no limite, impedir o login 

no website, ou o funcionamento de serviços prestados on-line  

 

RETIRAR O CONSENTIMENTO  

O utilizador pode em qualquer altura retirar o seu consentimento em relação à Política de Cookies, e pode 

apagar os cookies armazenados no seu equipamento através das definições e configurações do seu 

navegador de Internet, indicadas acima, bem como através do acesso ao nosso painel de configuração. 

 

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 atualizada a data do documento.  

A política de Cookies entrará em vigor a partir da data de revisão.  

Convidamos os utilizadores do nosso site a consultar a Política de Cookie periodicamente, com o propósito 

de ficarem informados sobre reajustes ou alterações à sua redação.   

 

 

 

 Última revisão realizada em Janeiro 2023 
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