Política de "cookies"

Tal como muitos outras páginas na Internet, utilizamos "cookies" e tecnologias semelhantes
para nos ajudar a compreender como as pessoas utilizam o nosso site, como forma de
podermos continuar a melhorá-lo.
O Google Analytics é um serviço prestado pela Google, Inc. Utilizamos o Google Analytics e,
por conseguinte, utilizamos "cookies", para nos ajudar a analisar como os utilizadores usam o
nosso site. Estes "cookies" dão-nos informações anónimas, como por exemplo o facto de um
visitante visualizar determinadas páginas do nosso site. Utilizamos "cookies" persistentes. Estes
permanecem no seu computador quando estiver offline.
Os "cookies" identificam automaticamente o seu navegador ao nosso servidor sempre que
interage com o nosso site. Se preferir não nos permitir recolher as informações de "cookie"
pode desactivar os "cookies", desligando-os no seu navegador.
Os navegadores (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) vêm inicialmente configurados
para aceitar automaticamente os "cookies". Pode alterar estas definições no seu navegador
para bloquear ou apagar "cookies" armazenados no seu dispositivo através do seu navegador.
Consulte as instruções do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou modificar as
configurações do seu navegador.
Se escolher utilizar o nosso site sem bloquear nem desactivar os "cookies", estará a dar o seu
consentimento na nossa utilização destes "cookies" e na nossa utilização (em conformidade
com esta política e com a nossa restante Política de Privacidade) de quaisquer informações que
recolhamos utilizando estas tecnologias.
Veja em anexo os "cookies" que iremos utilizar.
Natureza

Tipo

Nome

Função

Indispensável

"Cookies"
Wordpress

worpdress_*
wp-settings-*

O site utiliza a plataforma Wordpress como
plataforma para a gestão de conteúdos. Os
"cookies" são utilizados para registar as
suas interacções com o site e para recordar
se tem acesso autorizado a páginas
restritas que requeiram autenticação. As
informações armazenadas por estes
"cookies" não podem ser utilizadas para
fins comerciais. São essenciais para o
funcionamento adequado do site e se os
desactivar há várias funcionalidades do site
que deixarão de funcionar.

redirect
Os "cookies" de preferência permitem que
dispatchDisclaimer sejam armazenadas as opções e
preferências do utilizador.
Estes "cookies" permitem que a sua opção
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Funcionalidade "Cookies" de
preferência

de idioma no site seja recordada e que seja
apresentada a versão do site adequada ao
seu país.

Terceiros

"Cookies" de
estatísticas

_utma
_utmb
_utmc
_utmz
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Estes "cookies" são armazenados no seu
computador por sites externos, cujos
serviços são utilizados neste site.
Utilizamos o Google Analytics para recolher
informações estatísticas sobre os nossos
visitantes. O Google Analytics regista
informações como por exemplo as páginas
que visita, quanto tempo passou no site,
como chegou ao site e quais as
hiperligações onde clica.
Estes dados são recolhidos utilizando um
marcador em JavaScript que está presente
nas páginas do nosso site. Não recolhemos
nenhumas informações pessoais (por ex.,
nome e morada) que o possam identificar.

