COOKIES

O que são cookies?
Os cookies são arquivos (ficheiros de texto) que contêm pequenas quantidades de informação. Essa informação é
descarregada e armazenada no dispositivo do utilizador, através do seu browser, quando visita uma página da Web,
retendo apenas informação relacionada com as preferências do utilizador, proporcionando assim uma experiência
mais personalizada no site.

Para que servem os Cookies?
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, o interesse e o número de utilizações das páginas da Web,
permitindo uma navegação mais rápida, eficiente e com melhor qualidade, eliminando a necessidade de introduzir
repetidamente as mesmas informações.
Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet e não danificam o seu equipamento ou dispositivo e, se
estiverem ativados na configuração do seu browser, ajudam não só a identificar como também a resolver possíveis
erros na operação do site.

Devo aceitar a utilização de cookies?
É importante referir que a utilização de cookies é essencial para o correto funcionamento do site na sua totalidade,
pelo que recomendamos a sua aceitação.
No entanto, pode sempre impedir a configuração de cookies, para isso terá de ajustar as configurações no(s) seu(s)
browser(s), consultando a “Ajuda” do seu browser que lhe dará as indicações sobre como efetuar a desativação dos
cookies.
Recordamos que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites que visita.
Pode encontrar informação mais específica em como gerir as preferências em relação aos cookies pelos
navegadores mais populares em:
•
•
•
•
•
•

Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Pode sempre encontrar informação relativa à gestão de cookies relativas a outros navegadores visitando o sítio do
fornecedor.
Existe a funcionalidade "do-not-track" na maior parte dos browsers (Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, entre
outros), que permite aos visitantes não serem rastreados.
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