Política de cookies

Utilizamos cookies neste sítio. Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o seu
computador no nosso servidor. Os cookies em si não identificam o utilizador, apenas o computador
utilizado. Os cookies não são usados para recolher informações pessoais.

O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu navegador para aceitar todos os cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não receber quaisquer
cookies. A forma como faz isso depende do navegador (browser) que utiliza. Por favor, consulte a
função “Ajuda” do seu navegador. Se aceitar cookies, eles podem permanecer no seu computador por
muitos anos, a menos que os elimine. Caso escolha não receber quaisquer cookies poderá não conseguir utilizar determinadas funcionalidades do sítio. Apresentamos de seguida uma lista dos cookies
principais que utilizamos, e qual a sua função.

Os tipos de cookies utilizados neste sítio são os seguintes:

•

Cookies Necessários (utilizamos estes cookies para prestar funcionalidades essenciais,
como por exemplo assegurar a correta navegação entre páginas)

•

Cookies Analíticos (utilizamos estes cookies para analisar a forma como os utilizadores usam o sítio e monitorizar a performance deste. Estes cookies são utilizados apenas
para efeitos de criação e análise estatística, sem nunca recolher informação de caráter
pessoal)

•

Cookies de Sessão (são temporários, permanecem nos cookies do seu navegador de internet
(browser) até o utilizador sair do sítio)

Pode encontrar uma lista completa dos cookies utilizados aqui (Cookies Report).

Os navegadores da Web permitem exercer algum controlo sobre os cookies através das configurações
do navegador. A maioria dos navegadores permite bloquear cookies ou bloquear cookies de sítios
específicos. Os navegadores também podem ajudá-lo a apagar os cookies quando fecha o navegador. No
entanto, deve ter presente que isso pode acarretar a perda de quaisquer exclusões ou preferências
definidas no sítio.

Para saber mais sobre cookies, incluindo a forma de ver que cookies foram criados e como geri-los e excluí-los, visite www.allaboutcookies.org que inclui informações sobre como gerir as suas
configurações para os vários fornecedores de navegadores. Note, no entanto, que, ao desativar
cookies, pode afetar, parcial ou totalmente, a sua experiência de navegação no sítio.

