POLÍTICA DE COOKIES
1. COOKIES:
O QUE SÃO? Os cookies são ficheiros de texto de tamanho reduzido armazenados no
equipamento dos utilizadores ("Utilizador") durante a visita a alguns sítios de Internet ("Sites").
A utilização deste tipo de tecnologia no acesso a Sites é uma prática comum, não prejudica os
equipamentos dos Utilizadores (computador, smartphone, tablet, etc.) e os diferentes browsers
(navegadores) permitem que cada Utilizador tenha a possibilidade de recusar a sua utilização
e/ou de eliminar os que já foram armazenados. Os cookies desempenham um papel importante
no funcionamento dos diversos Sites e no acesso a diferentes conteúdos, permitindo perceber
como está a ser utilizado o Site pelos seus Utilizadores e facilitar a respetiva navegação, por
forma a assegurar uma melhor experiência de utilização do Site.
2. PORQUE UTILIZAMOS COOKIES?
O nosso site armazena cookies que são utilizados para melhorar o desempenho e a experiência
dos Utilizadores, nos termos legalmente permitidos. Os cookies armazenados não são utilizados
para o registo de qualquer informação pessoal ou confidencial, nem para o registo de navegação
na Internet externa ao nosso site. Os cookies armazenados não identificam o Utilizador, mas
apenas o computador utilizado, e permitem melhorar a sua experiência de navegação e
utilização, por exemplo, ajudando-nos a associar o seu equipamento às suas preferências ou
fornecer-lhe conteúdos que entendemos que podem ser do seu interesse.

3. CATEGORIAS DE COOKIES
Os cookies armazenados são de três tipos:
 Cookies simples: são cookies necessários para o site funcionar eficientemente, registam o
percurso do Utilizador durante a sua visita sem o identificar e são automaticamente eliminados
quando sair do site.
 Cookies persistentes: são cookies que não são essenciais para o funcionamento do site mas
permitem identificar os Utilizadores sempre que estes acedem às páginas otimizando a sua
experiência de navegação. Com estes cookies é-lhe atribuído um número único que identifica o
Utilizador quando entra no site. Os cookies persistentes mantêm-se no computador até serem
eliminados pelo Utilizador.
 Cookies de publicidade comportamental: são cookies que permitem apresentar ao Utilizador
publicidade que se entende ser adequada aos seus interesses e gostos. Por exemplo, se é um
leitor interessado em artigos sobre carros, é provável que lhe seja apresentada publicidade
sobre os serviços e bens relacionados com automóveis. O nosso site não possui cookies deste
tipo.
 Outros cookies ou cookies de terceiros: são cookies habitualmente colocados por Sites de
entidades terceiras com a permissão do nosso site, permitindo relembrá-lo que o Utilizador já
visitou esse mesmo Site. Adicionalmente, o site poderá integrar etiquetas de pixéis (pixel tags e
web beacon pixeis) e que permitem perceber a utilização do mesmo pelos Utilizadores.
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As etiquetas de pixéis não recolhem dados pessoais e são utilizadas para, nomeadamente,
recolher informação sobre destinos populares.

4. COMO GERIR COOKIES
Ao prosseguir com a navegação no site, e exceto se tiver desativado os cookies, está a consentir
a sua utilização, de acordo com a presente Política de Cookies. Se optar pela desativação de
cookies, todas ou algumas partes do site poderão não funcionar corretamente e a experiência
de navegação poderá apresentar degradação considerável. Os diferentes browsers
(navegadores) permitem visualizar os cookies que existem no seu equipamento e inibir ou
apagar, individual ou totalmente, os cookies. Para obter e consultar mais informações sobre
cookies, a respetiva utilização e como gerir as suas preferências sobre cookies, poderá consultar
as páginas de ajuda específica dos diferentes browsers (navegadores) ou páginas genéricas
sobre este tema, por exemplo:
 https://www.allaboutcookies.org
 https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windowsinternetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
 Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozzila Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-queoswebsites-utiliza
 Apple: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=pt_PT
 Opera: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=pt_PT
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