POLÍTICA DE COOKIES

Com base no que está previsto no artigo 22 da Lei de Serviços da Sociedade da Informação
e Comércio Eletrónico, assim como na Considerando 30 do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas
singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes
dados (RGPD), informamos de que este Web site utiliza cookies desnecessários para a
navegação com as finalidades que se detalham na presente Política de Cookies.

O QUE É UMA COOKIE?
As cookies são ficheiros de texto que contêm pequenas quantidades de informações
descarregadas no seu computador ou dispositivo móvel ao visitar um Web site. As cookies
são enviadas de volta ao Web site original em cada visita subsequente ou a outro Web site
que as reconheça. As cookies podem executar funções diferentes, como permitir a
navegação entre páginas de forma eficiente, lembrar as suas preferências e melhorar a
navegação do usuário em geral.

TIPOS DE COOKIES
De acordo com diferentes critérios de classificação, as cookies podem ser classificadas nos
seguintes tipos:
De acordo com o emissor das cookies:
•

Cookies próprias: São as que se enviam ao equipamento terminal do usuário a partir
de um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor do Web site e a partir do
qual se presta o serviço solicitado pelo usuário.

•

Cookies de terceiros: São as que se enviam ao equipamento terminal do usuário a
partir de um equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor do Web site, mas
sim por outra entidade que trata os dados obtidos através das cookies.
De acordo com o ciclo de vida das cookies:

•

Cookies de sessão: São cookies temporárias que permanecem no ficheiro de
cookies do seu navegador até que abandone a página web, pelo que nenhuma fica
registada no disco rígido do usuário. A informação obtida por intermédio destas
cookies serve para analisar normas de trânsito no Web site. Isto permite
proporcionar uma melhor experiência para melhorar o conteúdo e facilitar o seu uso.

•

Cookies permanentes: São armazenadas no disco rígido e o Web site as lê sempre
que o usuário efetua uma nova visita. Uma cookie permanente tem uma data de
expiração determinada. A cookie deixará de funcionar depois dessa data. Utilizamse para facilitar os serviços de compra e registo.
De acordo com a finalidade para a que se usam as cookies:

•

Cookies técnicas: São as que permitem ao usuário a navegação através de uma
página web, plataforma ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços
que nela existam como, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de dados,
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identificar a sessão, aceder a partes de acesso restrito, lembrar os elementos que
integram um pedido, efetuar o processo de compra de um pedido, efetuar a
solicitação de inscrição ou participação num evento, utilizar elementos de segurança
durante a navegação, armazenar conteúdos para a difusão de vídeos ou som ou
compartilhar conteúdos através de redes sociais.
•

Cookies de personalização: São as que permitem que o usuário acesse o serviço
com algumas características de caráter geral predefinidas em função de uma série
de critérios no terminal do usuário como, por exemplo, seriam o idioma, o tipo de
navegador através do qual acessa o serviço, a configuração regional a partir de onde
acessa o serviço, etc.

•

Cookies de análise: São as que permitem ao responsável por estas, o
acompanhamento e a análise do comportamento dos usuários dos Web sites aos
que estão vinculadas. A informação coletada através deste tipo de cookies se utiliza
na medição da atividade dos Web sites, aplicação ou plataforma e para a elaboração
de perfis de navegação dos usuários de tais Websites, aplicações e plataformas,
tendo em vista introduzir melhoramentos em função da análise dos dados de uso
que fazem os usuários do serviço.

•

Cookies publicitárias: São as que permitem gerir os espaços publicitários que, nesse
caso, o editor tenha incluído numa página web, aplicação ou plataforma a partir da
qual presta o serviço solicitado com base em critérios como o conteúdo editado ou
a frequência em que se mostram os anúncios.

•

Cookies de publicidade comportamental: São as que permitem a gestão dos espaços
publicitários que o editor tenha incluído numa página web, aplicação ou plataforma
a partir da qual presta o serviço solicitado. Estas cookies armazenam informação do
comportamento dos usuários obtidos através da observação continuada dos seus
hábitos de navegação, o que permite desenvolver um perfil específico para mostrar
publicidade em função desta.

TIPOS DE COOKIES DESNECESSÁRIAS PARA A NAVEGAÇÃO
UTILIZADAS NO WEB SITE
O titular do presente Web site utiliza cookies analíticas e estatísticas para permitir a
contabilização dos usuários que acedem ao nosso Web site, a sua proveniência e a sua
tendência no tempo. De igual modo, estas cookies permitem a identificação dos conteúdos
mais visitados no Web site.
Por exemplo, usamos cookies Google Analytics pertencentes à sociedade Google LLC,
entidade norte-americana aderente ao Escudo de Privacidade ou Privacy Shield (consultar
ficha do Google no Privacy Shield), com política de privacidade própria. As cookies analíticas
se conservam pela Google LLC, aproximadamente, durante 26 meses. Da mesma forma,
utilizam-se cookies denominadas HubSpot, ferramentas de análises oferecidas por HubSpot
Inc., empresa registada nos Estados Unidos. Estas cookies de HubSpot se utilizam para
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analisar as interações dos usuários no Web site, armazenando informação de identificação
não pessoal. O usuário pode obter mais informações sobre o uso de cookies em HubSpot
aqui.

Por outro lado, utilizamos estas cookies tendo em vista conhecer os seus hábitos de
navegação e adaptar os nossos serviços e conteúdos às suas preferências como
usuário.
A base que legitima o tratamento é o consentimento do usuário. O usuário pode retirar
tal consentimento em qualquer momento, sem que isso afete a legalidade do tratamento
com caráter prévio à sua retirada. O usuário pode consultar a informação sobre o
procedimento para o exercício de direitos através da nossa Política de Privacidade.

CONFIGURAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE COOKIES
Nas seguintes ligações se oferece todas as informações para configurar ou desativar
cookies em cada navegador:
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Opera

Além disso, o usuário pode gerir o armazenamento de cookies no seu navegador através de
ferramentas como as seguintes:
•

Ghostery: www.ghostery.com/

•

Your online choices: www.youronlinechoices.com/pt/
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