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Política de Cookies
O website utiliza a tecnologia conhecida como “cookies”. Assim, quando visitar o
website, será solicitado o seu consentimento para a criação e gravação no seu
computador de um “cookie”. Um "cookie" é um ficheiro de texto único que um
website envia para o seu browser. Os cookies permitem que um website personalize
as informações que lhe são apresentadas, com base nas suas preferências de
navegação. Poderão ser utilizados cookies para personalizar as suas páginas ou
para se “lembrar” de si quando registar/solicitar os serviços disponibilizados no
website.

Se não desejar que sejam instalados cookies no seu navegador (browser), poderá
definir o mesmo para rejeitar cookies. A rejeição de cookies poderá afetar a
capacidade de utilizar algumas das funcionalidades do Website.
Os tipos de cookies utilizados são:



Cookies de sessão: são cookies temporários que permanecem no arquivo
de cookies do navegador até que este abandone a página Web, pelo que não
fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. A informação recolhida por
estes cookies serve para analisar os padrões de tráfego do website ou
personalisar as informações que lhe são apresentadas. Em última análise,
isso permite-nos melhorar o conteúdo e a usabilidade do website.



Cookies de análise: são aqueles que, bem tratados por nós ou por terceiros,
nos permitem quantificar o número de utilizadores, e realizar a medição e a
análise estatística de como os utilizadores usam o serviço oferecido.
Examinamos a sua navegação no nosso website, com o objetivo de melhorar
o fornecimento de produtos ou serviços que lhe disponibilizamos.



Cookies publicitários: são aqueles que, bem tratados por nós ou por
terceiros, nos permitem gerir de forma mais eficaz a oferta de espaços
publicitários que possam existir no website, podendo analisar os seus hábitos
de navegação e mostrar-lhe publicidade relacionada com o seu perfil de
navegação.



Cookies Google Analytics: são aqueles que, bem tratados por nós ou por
terceiros, nos permitem recolher informação sobre a utilização do Website de
forma anónima. Permite ainda a criação relatórios de visitas ao sítio web, com
vista à melhoria das suas funcionalidades.

