POLÍTICA DE COOKIES
Utilização de Cookies
O nosso website utiliza cookies que facilitam a navegação, o registo e a recolha de dados estatísticos. Ao navegar,
aceita a presente política e a consequente utilização de cookies de acordo com as condições descritas.
O que é um Cookie
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um website site coloca no seu dispositivo (PC, telefone ou outro),
com informação sobre a sua navegação no referido website. Os cookies são necessários 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 no cookie, é também armazenada informação no espaço de "Armazenamento
local" do seu navegador com a mesma finalidade que os cookies. Assim, a informação infra é também aplicável a
este "Armazenamento local".
Com que finalidades e por quem são utilizados os cookies neste website?
A finalidade principal dos nossos cookies é melhorar a sua experiência na navegação e utilização do website.
Tendo em conta esta finalidade, não são armazenadas através dos cookies as suas informações de identificação
pessoal de natureza sensível. As informações constantes dos nossos cookies são anónimas e apenas são utilizadas
por nós, incluindo as relativas ao Google Analytics (geridas pela Google).
Que tipo de cookies são utilizados pelo nosso website e com que finalidade?
Cookies de sessão
são cookies temporários que permanecem no “Armazenamento Local” do browser até sair do website. A
informação obtida por estes cookies serve para identificar o utilizador durante a sessão, na área do cliente,
evitando que utilizador repita processos de autenticação e assim acelerar certos processos do funcionamento do
nosso website. A informação obtida por estes cookies serve também para analisar padrões de tráfego no website,
permitindo identificar problemas e fornecer uma melhor experiencia de navegação.
Cookies estritamente necessários
Permitem a navegação no website e utilização das funcionalidades, bem como aceder a áreas seguras do website.
Sem estes cookies, as funcionalidades do website não podem ser realizadas.
Cookies de identificação e autenticação
Utilizados temporariamente para identificar o utilizador durante a sessão, na área do cliente, evitando que
utilizador repita processos de autenticação e acelerar certos processos do funcionamento do nosso website.
Cookies analíticos
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de monitorizar, analisar
padrões de tráfego no website, permitindo identificar problemas e fornecer uma melhor experiencia de
navegação.
Como desativar os cookies
Se optar por desativar os 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.
Ao utilizar o nosso website e as nossas plataformas, concorda com a presente Política de Cookies.
Consulte também a nossa Política de Privacidade
Se tiver dúvidas em relação a nossa Política de Cookies ou se necessitar de algum esclarecimento
adicional, contacte-nos.
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