Declaração de cookies
Quando visita qualquer sítio Web, este pode armazenar ou recuperar informações no
seu navegador, principalmente sob a forma de cookies. Cookies são pequenos
ficheiros de texto que são transferidos para o disco rígido do seu computador por um
sítio Web. Estas informações podem ser sobre si, as suas preferências ou o seu
dispositivo e são geralmente usadas para que o sítio Web funciona da forma como
espera. As informações geralmente não o identificam diretamente, mas podem
oferecer-lhe uma experiência na Web mais personalizada.
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alguns tipos de cookies. Clique nos diferentes títulos da categoria abaixo para saber
mais sobre as categorias e opções para alterar as suas definições padrão. No entanto,
observe que o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar a sua experiência com o
sítio Web e os serviços que podemos oferecer.

Estritamente necessário
Estes cookies são necessários para o sítio Web funcionar e não podem ser
desativados nos nossos sistemas. Estes são geralmente definidos apenas em resposta
a ações feitas por si, o que equivale a uma solicitação de serviços, como definir as
suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode
configurar o seu navegador para bloqueá-lo ou alertá-lo sobre estes cookies, mas se o
fizer, algumas partes do sítio Web não funcionarão. Estes cookies não armazenam
informações pessoais.
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar as visitas e as origens de tráfego para que
possamos avaliar e melhorar o desempenho do nosso sítio Web. Eles ajudam-nos a
saber que páginas são mais e menos populares e a ver como os visitantes se
movimentam pelo sítio Web. Todas as informações que estes cookies recolhem são
agregadas e, portanto, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos
quando visitou o nosso sítio Web e não poderemos monitorizar o seu desempenho.
Cookies funcionais
Estes cookies permitem que o sítio Web forneça funcionalidade e personalização
melhoradas. Estes podem ser definidos por nós ou por fornecedores externos cujos

serviços adicionamos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies, alguns ou
todos estes serviços podem não funcionar corretamente.
Cookies de segmentação
Estes cookies podem ser definidos no nosso sítio Web pelos nossos parceiros de
publicidade. Estes podem ser usados por essas empresas para criar um perfil dos seus
interesses e exibir anúncios relevantes noutros sítios Web. Estes não armazenam
informações pessoais diretamente, mas são baseados na identificação exclusiva do
seu navegador e dispositivo da Internet. Se não permitir estes cookies, irá ter
publicidade menos segmentada.
Cookies de redes social
Estes cookies são definidos por uma série de serviços de redes sociais que podemos
adicionar ao sítio Web, para permitir que partilhe o nosso conteúdo com os seus
amigos e redes sociais ou profissionais. Estes são capazes de rastrear o seu
navegador noutros sítios Web e criar um perfil dos seus interesses. Isto pode afetar o
conteúdo e as mensagens que vê noutros sítios Web que visita. Se não permitir estes
cookies, talvez não consiga usar ou ver estas ferramentas de partilha.

