
O que são cookies? 

 
 
Os cookies são pequenos ficheiros de texto gravados no seu equipamento ao 
aceder aos websites. Estes permitem o armazenamento de um conjunto de 
informações relacionadas com o utilizador, em que umas são usadas para 
reconhecer o utilizador em futuras visitas ao mesmo endereço web, e outras são 
usadas para garantir as funcionalidades disponibilizadas e a melhorar o 
desempenho e a experiência do utilizador. 

 
 
O tipo de informação que pode ser analisada utilizando cookies é o seguinte: 
nome de utilizador, endereço de correio eletrónico e palavra-passe, o endereço 
de protocolo de internet (IP) que é utilizado para ligar à internet, o tipo e a versão 
de navegador, o sistema operativo e a plataforma utilizada para a ligação, os 
espaços dos nossos serviços online que tenha visualizado ou pesquisado, os 
endereços web (URL`s) desde os quais ou através dos quais tenha acedido e 
deixado os nossos serviços online, e a data e a hora da referida atividade, entre 
outros. 

 
 
Os cookies dos websites poderão ser, a qualquer momento, desativados ou 
geridos. Para saber como visite a seção de “Ajuda” do seu navegador de internet. 

 
 
Alertamos para o facto de algumas áreas do website poderem não funcionar 
corretamente após a desativação dos cookies. 

 
 
Para que servem os cookies? 

 
A utilização de cookies otimiza a navegação do utilizador, permitindo que os 
dados armazenados melhorem a sua experiência no website, aumentando 
também a eficiência de resposta do endereço web. 

 
 
Assim, permitem eliminar algumas ações repetitivas no website, bem como 
auxiliar na apresentação de mensagens publicitárias contidas no endereço web, 
para ir, o mais possível de encontro aos seus interesses. 

 
 
 
Que tipo de cookies utilizamos? 



 
 
- Os cookies são segmentados de acordo com a sua finalidade e data de 
validade. 

 
 
- Os cookies essenciais são elementos fundamentais de acesso a determinadas 
áreas do endereço web, tais como acesso a áreas seguras do site através de 
login. Desativando os cookies os mesmos serviços poderão não ser consultados. 

 
 
- Os cookies de funcionalidade memorizam as preferências de navegação do 
utilizador. 

 
 
- Os cookies analíticos permitem a memorização da forma como determinado 
website é navegado, com a finalidade de apresentação de produtos ou serviços 
que vão de encontro ao utilizador, através da monitorização do website. São 
exemplos os que guardam as páginas mais visitadas, o tempo em cada página, 
produtos ou serviços pesquisados, etc. Estes cookies armazenam informações 
de teor estatístico. 

 
 
- Os cookies de terceiros têm a finalidade de medir a eficácia da publicidade de 
terceiros num website. 

 
- Os cookies de publicidade permitem a apresentação de publicidade de acordo 
com os interesses e preferências do utilizador. 

 
 
 
 


