Política de cookies
Um cookie é um pequeno ﬁcheiro de dados que, alguns sítios da internet escrevem no disco
rígido, quando os visita. Um cookie pode conter informação como um identiﬁcador de utilizador que o site usa para veriﬁcar as páginas que visita, mas a única informação pessoal que
um cookie pode conter é aquela que for fornecida por si. Um cookie não pode ler dados do
seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros sites. Algumas partes do nosso sítio
usam cookies para fazer o rastreio das páginas que consulta. Utilizamos esta informação
para veriﬁcar a utilidade e facilidade de utilização do nosso site e para veriﬁcar se tem permissão de aceder a determinados serviços.
Se preferir não receber cookies quando visitar o nosso sítio da internet, pode conﬁgurar o
seu programa de navegação (“browser”) para avisar antes de registar um cookie no seu
disco rígido e recusá-lo quando é alertado da sua presença. Também pode recusar todos os
cookies se conﬁgurar o seu programa de navegação nesse sentido, embora se o ﬁzer pode
não conseguir consultar algumas secções do nosso sítio da internet.

Cookies estritamente necessários
São essenciais para o bom funcionamento do site e não podem ser desativados. São
conﬁgurados para atender às funcionalidades mais básicas, tais como login seguro,
deﬁnição das suas preferências de privacidade, preenchimento de formulários … Pode
conﬁgurar o seu navegador de internet para desativar ou bloquear estes cookies, mas
algumas partes do site poderão não funcionar corretamente. Estes cookies não armazenam
quaisquer dados pessoais

Cookies de Analíticos
Estes cookies permitem avaliar o tráfego do site e desenvolver recursos para melhorar a
performance do mesmo. Ajudam-nos a apurar quais as páginas consultadas com maior e
menor frequência e, ainda, ver como os visitantes navegam no site. Toda a informação recolhida por estes cookies é agrupada e por esse motivo anónima.
Caso não consinta na utilização destes cookies, nós não saberemos quando visitou o nosso
site, nem poderemos acompanhar o desenvolvimento deste site.

