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1. O que é um Cookie? 

Os cookies são dados, armazenados em pequenos arquivos de texto em seu 

computador enquanto você navega na web. Em si mesmos, os cookies são pedaços 

inofensivos de texto que são armazenados localmente e podem ser facilmente 

visualizados e excluídos. Os cookies permitem que o site pode “lembrar” das suas 

ações ou preferências ao longo de um período de tempo. 

2. Tipos de Cookies  
Os cookies podem ser classificados pela sua vida útil e pelo site para qual os cookies 

pertencem. Vida útil de cookies são: 

• Os cookies de sessão que são temporários e excluídos quando o usuário 

fecha seu navegador web; 

• Ou os cookies persistentes podem permanecer no computador por um longo 

tempo após a sessão é encerrada 

Os cookies de site são: 

• Os cookies originais que pertencem ao site que você está navegando, por 

exemplo, os cookies utilizados para identificá-lo quando você entra; 

• Ou os Cookies de terceiros que pertencem a um site diferente do site que 

você está visitando, por exemplo, publicidade cookies de rastreamento.  

3. Os cookies em nosso Site  

Utilizamos cookies para nos ajudar a proteger as suas atividades de negociação e para 

melhorarmos o desempenho do nosso site. Os cookies que utilizamos não contêm 

informações pessoais nem contêm informações de conta ou de senha. Apenas 

permitem que a página Web reconheça que uma solicitação de página vem de alguém 

que já iniciou a sessão. 

Nós usamos os seguintes tipos de cookies: 

Essencial/Estrictamente Necessário  

Os cookies Essenciais/Estrictamente Necessários ajudam a tornar um site útil, 

permitindo funções básicas, como navegação de página, solicitação de serviços e 

acesso a áreas seguras do site.  O site não pode funcionar adequadamente sem esses 

cookies. Estes cookies não armazenam nenhuma informação sobre a identificação 

pessoal. 
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A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente 

necessários para a operação deste site. Para todos os outros tipos de cookies, nós 

precisamos de sua permissão. 

Cookies de Desempenho/Analítica  

Os cookies de Desempenho/Analítica coletam informações sobre como você usa o 

site, as páginas que você visita e se você tiver erros. Estes cookies permitem-nos 

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 comportam ao redor do site. Estes cookies não armazenam 

nenhuma informação sobre a identificação pessoal. 

CookiesFuncionais 

Os Cookies Funcionais permitem que um site pode lembrar e registrar informações 

sobre as escolhas que você fez, e eles também nos permitem adaptar a página às suas 

necessidades. Estes cookies não armazenam nenhuma informação sobre a 

identificação pessoal. 

Cookies de Segmentação  

Estes cookies podem ser configurados através do nosso site pelos nossos parceiros de 

publicidade, por exemplo, DoubleClick de Google. Eles podem ser usados para 

construir um perfil de seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros 

sites. 

Se você não permitir que esses cookies funcionam, você ainda verá o mesmo número 

de anúncios, no entanto, podem ser menos relevantes para você.  Estes cookies serão 

ativados por padrão, mas podem ser gerenciados directamente através dos 

links Google’s Ads Personalisation e/ou Your Online Choices. 

Podemos partilhar informações referente a utilização dos visitantes do site com 

empresas de publicidade de renome para podermos segmentar os nossos banners 

publicitários na Internet nesta site e nas outras sites. Para esse fim, as pixel tags 

(igualmente denominadas como clear gifs ou web beacons) podem ser utilizadas para 

registar as páginas que o utilizador visitou. As informações recolhidas pela empresa 

de publicidade através da utilização das referidas pixel tags não identificam o 

utilizador pessoalmente. 

Cookies de Terceiros  

https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Cookies de Terceiros são apresentados por empresas com quem trabalhamos como 

parte de nossas iniciativas de marketing. Os terceiros que usamos, e o propósito de 

monitoramento deles pode ser visto na tabela abaixo. 

 

 

 

Tipo  Terceiros Descrição Vencimento  Mecanismo de auto-exclusão 

Segmentação Google 

Analytics 

Análise de 

tráfego do 

site 

2 anos Utilização do navegador do site 

Segmentação Duplo click   30 dias http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

Desempenho Otimizador 

do Visual 

do Site 

Testes A/B 

de 

software 

que 

usamos 

para 

testar 

variações 

de nos 

sites para 

ver qual 

deles 

funcionam 

melhor.  

Entre 100 

dias e 10 

anos  

Utilização do navegador do site 

 

Estes Cookies de Terceiros são utilizados para medir a eficácia e o desempenho da 

nossa publicidade paga por clique e exibir banners em sites de terceiros.  Enquanto 

eles fazem colheita dos seus dados, temos nos esforçado para garantir que a 

informação que recolhemos é anónima. 

Cookies de terceiros: 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
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1. Medir a eficácia das nossas iniciativas de publicidade; 

2. Fornecer informações aos nossos parceiros sobre a sua visita ao site deles; 

3. Reunir informações que podem ser usadas para anunciar a você em outros 

sites de terceiros; 

4. Enviar anúncios direcionados a você em sites de terceiros; 

Nós não podemos garantir que as listas de cookies de terceiros acima referidas são 

atualizadas, mas usaremos nossos esforços razoáveis para atualizar nossa política de 

cookies se ocorrer qualquer alteração. 

4. As Suas Escolhas 

Se o utilizador desejar bloquear cookies, poderá fazê-lo através das configurações do 

seu navegador. O utilizador poderá eliminar os cookies que já estão no seu 

computador e poderá configurar o seu navegador para impedir que estes sejam 

armazenados no futuro. Consulte o menu de ajuda do navegador para obter mais 

informações. No entanto, lembre-se de ao desativar os cookies poderá afetar 

negativamente a sua experiência de utilizador no Serviço. 

Para mais informações sobre como gerenciar suas configurações de cookies em relação a 

cookies de terceiros acesse www.allaboutcookies.org. Se você está principalmente 

preocupado com os cookies de terceiros gerados pelos anunciantes, você pode desativá-los, 

indo para http://www.youronlinechoices.com. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

