
Declaração de Cookies 
 
Nesta declaração, vai descobrir informação sobre o que são cookies, que cookies podem ser definidos 
quando visita este website e como rejeitar ou apagar esses cookies. 
 
O que são cookies e como os usar 
 
Um cookie é um pequeno ficheiro de letras e números que é armazenado no seu dispositivo quando visita 
um website e contém informação que é transferida para o seu computador. Esta informação, é enviada de 
volta para o website em cada visita posterior, ou para outro website que reconhece esse cookie. 

O nosso website usa cookies para distinguir o seu dispositivo dos dispositivos de outros visitantes. Isto 
ajuda-nos a proporcionar-lhe uma melhor experiência online, por exemplo, ao recordar as suas 
preferências, e ao mesmo tempo a melhorar o site, como por exemplo, ao contabilizar as visitas ao site e 
assegurar que os visitantes encontram facilmente aquilo que procuram. 

Consentir cookies 
 
Em alguns países, a Lei requer a sua permissão para colocar cookies no seu computador. Como visitante 
num desses países, pode concordar com a nossa colocação de cookies no seu dispositivo ao escolher "Eu 
aceito cookies", que irá aparecer num pop-up dedicado. Ou, poderá continuar a navegar no site após 
receber o banner dos cookies, informando que ao continuar a navegar no website está a consentir a 
colocação de cookies no seu dispositivo. Em ambos os casos, pode mudar de ideias a qualquer altura ao 
optar por desativar (ver em baixo para mais informações). 

Para apagar os cookies que foram previamente colocados, siga as instruções na seção "Desativar." 

Desativar 
 
A qualquer altura, pode apagar e bloquear todos os cookies deste site. Pode apagar cookies na maioria dos 
navegadores e deve poder conseguir bloquear os cookies ao activar a função no seu navegador que lhe 
permite recusar a configuração de alguns ou todos os cookies. O ecrã de "ajuda" no seu navegador ou no 
manual de utilizador do computador, devem-lhe indicar como o fazer. 

Para saber mais sobre cookies, incluindo como ver que cookies foram configurados, como os gerir e apagar, 
visite www.allaboutcookies.org. 
 
Os websites podem usar os seguintes cookies 
 
Nome Tipo de Cookie Descrição Persistência 
__utma Desempenho Usado para distinguir utilizadores e 

sessões. O cookie é criado quando a 
biblioteca javascript executa e não 
existem cookies _utma. O cookie é 
actualizado todas as vezes que os dados 
são enviados para o Google Analytics. 
Usado para determinar novas 
sessões/visitantes 

Persistente 

_utmb Desempenho O cookie é criado quando a biblioteca 
javascript executa e não existem cookies 
_utmb. O cookie é actualizado todas as 

Dura por 30 minutos 

http://www.allaboutcookies.org/


vezes que os dados são enviados para o 
Google Analytics. 

_utmc Desempenho Grava quando uma página é fechada e é 
usado juntamente com _utmb para medir 
durante quanto tempo os visitantes veêm 
as páginas do nosso site. 

Removido quando o 
navegador é encerrado 

_utmz Desempenho Regista como os visitantes descobrem o 
nosso website, por exemplo, se eles 
chegam através de um motor de busca, 
através da ligação de outro website ou se 
escreveram o endereço web diretamente 
na barra de endereços. Também mostra a 
sequência das páginas visitadas pelos 
visitantes. 

Dura por 6 meses 

_ga Persistente Usado para distinguir utilizadores. 2 anos 
 


