
Política de cookies 

O que são cookies 

Os Cookies são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu computador ou no seu 
dispositivo móvel através do navegador de internet (browser), retendo apenas informação 
relacionada com as suas preferências. A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu 
dispositivo na próxima vez que o utilizador o visitar.

Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências.

A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser 
notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema.

A recusa de uso de cookies no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas 
das suas áreas ou de receber informação personalizada.


Para que servem os Cookies 
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos 
sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir 
repetidamente as mesmas informações.


Como utilizamos os cookies 
Os cookies utilizados recolhem informações genéricas, designadamente a forma como os 
utilizadores chegam e utilizam o website ou a zona do país/ países através do qual acedem ao 
website, etc. Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências. A 
qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser 
notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema.


O uso de cookies pode ser bloqueado 
Como explicámos os cookies ajudam-no a tirar o máximo proveito dos nossos sites. Depois de 
autorizar o uso de cookies, o utilizador pode sempre desativar parte ou a totalidade dos nossos 
cookies. Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao utilizador aceitar, recusar ou 
apagar cookies, através da gestão das definições no respetivo navegador.

Recordamos que ao desativar os cookies, partes do nosso site podem não funcionar 
corretamente.


Mais informação sobre cookies 
Pode obter mais informações sobre cookies no seguinte link:

www.allaboutcookies.org


