
Política de Cookies

A presente Política de Cookies presta informação relativa às nossas práticas de recolha de informação através de cookies e de outras 
tecnologias de rastreamento (tais como gifs, web beacons, etc.).

As funcionalidades para as quais utilizamos estas tecnologias podem incluir o seguinte:

- Prestação de assistência aquando da navegação,
- Prestação de assistência aquando do seu registo nos nossos eventos, login e feedback,
- Análise do uso dos nossos produtos, serviços ou aplicações,
- Prestação de assistência relativamente aos nossos esforços promocionais e de marketing (incluindo, publicidade comportamental),
- Disponibilização de conteúdos de terceiros (tais como conteúdos de social media).
Abaixo encontra uma lista detalhada dos cookies que usamos, com a respetiva descrição. Podemos classificar os cookies com as 
seguintes categorias:

Cookies estritamente necessários
Cookies de performance
Cookies funcionais
Cookies de segmentação
Salvo quando permitido por lei, colocamos cookies após termos recebido o seu consentimento através do banner de cookies ou centro 
de gestão de preferências. Pode alterar, a qualquer momento, os settings dos cookies por categoria de cookies (com exceção dos 
cookies estritamente necessários, que são exigidos para o correto funcionamento do site), clicando no botão abaixo “Settings dos 
cookies”:

Settings dos cookies
 
Cookies Estritamente Necessários
Esses cookies são necessários para o site funcionar e não pode ser desligado em nossos sistemas. Eles são geralmente apenas um conjun-
to em resposta às ações feitas por você que ascendem a um pedido de serviços, tais como configurar suas preferências de privacidade, 
entrando ou preenchimento de formulários.

Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre estes cookies, mas algumas partes do site não vai, então, trabalhar. 
Esses 'cookies' não armazena nenhuma informação de identificação pessoal.

Cookies Utilizados

has_ js
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
__cfduid

Cookies Analíticos
Esses cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles 
nos ajudam a saber quais páginas são as mais e menos populares e ver como os visitantes se mover em torno do site.
Todas as informações coletar esses cookies é agregada e, portanto, anônimo. Se você não permitir que esses cookies não saberemos 
quando você visitou nosso site, e não será capaz de monitorar seu desempenho.

Cookies Utilizados

_gid
_gat
_ga

Cookies Publicitários
Esses cookies podem ser configurados através do nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser utilizados por essas 
empresas para construir um perfil de seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros sites.

Eles não armazenam informações pessoais directamente, mas são baseados em identificar exclusivamente o seu navegador e dispositivo 
de internet. Se você não permitir que esses cookies, você vai experimentar menos publicidade direccionada.

Links para outros sites
Este site contém links para ou referências a outros sites. Tenha em consideração que não controlamos os cookies/tecnologias de rastreio 
de outros sites, não se lhes aplicando a presente Política de Cookies.

Como nos contactar
Caso tenha alguma questão, comentário, dúvidas relativas a esta Política de Cookies ou a qualquer prática nos nossos sites, agradecemos 
que utilize a informação de contacto disponível na Política de Privacidade.

Alterações à Política de Cookies
Poderemos alterar esta Política de Cookies. Nessa situação, será disponibilizada no site a nova versão. Esta Política de Cookies foi atualiza-
da em [10/12/2018].

google.com

APISID
SSID
PREF
SID
SAPISID
HSID

Categories Cookies

doubleclick.net id

Categories Cookies


