
INFORMAÇÃO SOBRE AS COOKIES

O QUE É UMA COOKIE?

Uma cookie é um pequeno ficheiro de texto que um website coloca no seu

dispositivo (PC, telefone ou outro), com informação sobre a sua navegação no

referido website. As cookies são necessárias e recomendáveis de modo a permitir

uma melhor e mais personalizada navegação. A existência de cookies não prejudica

o funcionamento do seu dispositivo e respetivo sistema operativo. Para além da

informação guardada na cookie, é também armazenada informação no espaço de

“Armazenamento local” do seu navegador com a mesma finalidade que as cookies.

Assim, a informação infra é também aplicável a este “Armazenamento local”.

COM QUE FINALIDADES E POR QUEM SÃO UTILIZADAS AS COOKIES NESTE
WEBSITE?

A finalidade principal das nossas cookies é melhorar a sua experiência na

navegação pois, entre outras finalidades, ajuda-nos a recordar as suas preferências.

Esta informação permite ainda melhorar o nosso website (por exemplo, facilitando a

análise estatística da utilização do mesmo). Tendo em conta estas finalidades, não

são armazenadas através das cookies as suas informações de identificação pessoal

de natureza sensível, tais como a sua palavra-passe ou elementos do seu cartão de

crédito. As informações constantes das nossas cookies apenas são utilizadas por

nós, salvo as relativas ao Google Analytics (geridas pela Google).

COMO DESATIVAR AS COOKIES?

Se selecionar desativar as cookies, talvez não possa aceder a determinadas

secções do nosso website, a sua navegação tornar-se-á menos eficiente, bem como

poderá deixa de beneficiar de alguma das funcionalidades ou serviços. Caso tenha o

objetivo de limitar, bloquear ou eliminar as cookies relacionadas com o nosso

website, faça-o mudando a respetiva configuração no seu navegador. Caso não

disponha de informação sobre como o fazer, consulte o menu "Ajuda" do seu

navegador.



COOKIES DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO

Utilizados para identificar o utilizador durante a sessão, evitando que utilizador repita

processos de autenticação e acelerar certos processos do funcionamento do nosso

website.

COOKIES DE NAVEGAÇÃO

Servem para facilitar a navegação ao utilizador, recordando as opções realizadas,

páginas visitadas, etc.

COOKIES DE DESEMPENHO

Os cookies de desempenho são utilizados especificamente para recolher dados

sobre como os visitantes utilizam um website web, que páginas de um website web

são visitadas com mais frequência, ou se recebem mensagens de erro em páginas

web. Estes cookies monitorizam apenas o desempenho do website na medida em

que o utilizador interage com o mesmo.

Nome técnico dos
Cookies Duração Finalidade

_ga 2 anos

Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie
é utilizado para calcular o visitante, a sessão, os dados
da campanha e manter um registo da utilização do site
para o relatório analítico do site. Os cookies armazenam
informações anónimas e atribuem um número gerado
aleatoriamente para identificar visitantes únicos.

_gat_gtag_UA_1937
95635_1 1 minuto A Google utiliza este cookie para distinguir os

utilizadores.

_gid 1day

Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie
é utilizado para armazenar informação de como os
visitantes utilizam um website e ajuda na criação de um
relatório analítico de como o website se está a sair. Os
dados recolhidos incluem o número de visitantes, a fonte
de onde provêm e as páginas visitadas de forma
anónima.
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