POLÍTICA DE COOKIES
Definição e função de cookies
“Cookies” são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no equipamento (computador, tablet,
telemóvel) através do navegador de internet (“browser”) e que são utilizados habitualmente para reter
informação da visita ao site entre diversas sessões (ex: preferências, páginas visitadas, etc.).
Os cookies são utilizados pela maioria dos sites na internet com o objetivo final de melhorar a experiência
dos utilizadores.

Tipos de cookies que a página da web utiliza e qual a sua finalidade
O uso de cookies permite-nos facilitar a navegação do utilizador e adaptar as informações e serviços que
oferecemos aos utilizadores interessados.
Os cookies são utilizados permanentemente e temporariamente (cookies de sessão). Os cookies
permanentes são armazenados no seu computador ou dispositivo móvel por um período de tempo que não
ultrapassa 24 meses.
TIPOS DE COOKIES QUE SÃO UTILIZADOS NESTE PORTAL

TIPO DE COOKIES

FINALIDADE

De funcionamento

Estes cookies permitem a navegação pela Internet e pelo uso
de diferentes opções ou serviços fornecidos, também são
utilizados para melhorar a sua experiencia de navegação e
para otimizar o funcionamento do site. Armazenam
configurações de serviço para que o utilizador não precise
reconfigurá-las todas as vezes que nos visita.
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Acesso a redes sociais
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Estas cookies são usadas para incluir links de acesso a redes
sociais para vincular e partilhar determinados conteúdos do
portal, para que você não precise de inserir as informações
novamente.
A informação é armazenada apenas em redes sociais.

Tratamento das cookies
A informação obtida do tratamento de cookies é tratada pelo responsável da Web.
O que acontece se as cookies estiverem desativadas:
A qualquer momento pode aceder a configuração do seu browser para modificar e / ou bloquear a instalação
de cookies, mas isso pode implicar que algumas funções fiquem desativadas e limitem o acesso a alguns
conteúdos. A qualidade do funcionamento dos servers poderá ser afetada.
Como desativar ou eliminar cookies:
Permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu computador, pode ser feito configurando as
opções no navegador instalado no seu computador.
Pode encontrar informações sobre o mesmo se usar um dos seguintes navegadores:



Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement










Safari:https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
https://support.apple.com/eses/ht201265
Google *Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/borrar%20*cookies
Opera: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html
Android (Google): https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Windows *Phone (Microsoft): https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Blackberry: http://global.blackberry.com/es/legal/privacy-policy.html

Pode também remover facilmente os cookies do computador ou do dispositivo móvel, através do navegador.
Para obter instruções sobre como gerir e excluir cookies, vá para a zona de ajuda do seu browser. Pode
ainda desativar cookies ou receber uma notificação, sempre que um novo cookie é apresentado no
computador ou dispositivo móvel.
Existem ferramentas disponíveis on-line, que permitem aos utilizadores detetar cookies em cada site. Sites
que visitam e gerem a sua desativação (por exemplo: Ghostery:
http: //www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq )
Politica de cookies.
Podemos atualizar a política de cookies no nosso site, por isso recomendamos que reveja esta politica
sempre que aceder ao nosso site. Tenha em mente que os browsers também podem alterar as políticas e
localização de informações deles.
A política de cookies foi atualizada pela última vez a 20 de Maio de 2018.

