
 
 

Declaração de cookies 
Quando visita qualquer website, este pode armazenar ou recuperar informações no seu 
navegador, sob a forma de cookies e tecnologias semelhantes (coletivamente, 'cookies', 
exceto quando indicado de outra forma). Cookies são pequenos ficheiros de texto que 
são transferidos para o seu computador ou dispositivo móvel por um website. Estas 
informações podem ser sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo e são 
geralmente usadas para que o website funcione da forma esperada.  

Clique em 'Gerir configurações de cookies' para saber mais sobre os tipos de cookies e 
opções para alterar as suas definições padrão. Aí também pode ver uma lista detalhada 
dos cookies que o website usa e sua vida útil. Poderá alterar suas preferências de 
cookies, mas isso não removerá automaticamente os cookies que já foram configurados 
no seu computador ou dispositivo móvel. Poderá encontrar instruções sobre como limpar 
cookies do seu navegador em https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies . No 
entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no website e 
os serviços oferecidos, sempre que aplicável. 

Esta Declaração de Cookies faz parte de nossa Declaração de Privacidade. 

Podemos usar os seguintes tipos de cookies e tecnologias semelhantes nos nossos sites: 
 
Estritamente necessário 

 
Estes cookies são necessários para o website funcionar e não podem ser desativados 
nos nossos sistemas. Estes são geralmente definidos apenas em resposta a ações suas 
que sejam equivalentes a uma solicitação de serviços, como definir as suas preferências 
de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu 
navegador para bloquear ou alertá-lo acerca destes cookies mas, se o fizer, algumas 
partes do website  não funcionarão.  

 
Cookies de desempenho 

 
Estes cookies permitem-nos contabilizar as visitas ao website, recolher dados analíticos 
e as origens de tráfego para que possamos avaliar e melhorar o desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a saber que páginas são mais e menos populares e a ver como 
os visitantes se movimentam pelo website. Em alguns países, previamente à aceitação 
do banner sobre os cookies, os cookies de desempenho podem ser enviados para o seu 
navegador. Pode limpar esses cookies nas configurações do seu navegador para que 
não saibamos quando visitou nosso website e não possamos monitorar seu 
desempenho. 
 
 
 
Cookies funcionais 

 

https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies
http://www.gilead.com/privacy


Estes cookies permitem que o website 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 website por parceiros de publicidade. Estes 
podem ser usados por essas empresas para criar um perfil dos seus interesses e exibir 
anúncios relevantes noutros sítios Web. Eles baseiam-se exclusivamente na 
identificação do seu navegador e dispositivo de internet, mas não armazenam 
informações pessoais que o identifiquem diretamente. Se você não permitir esses 
cookies, verá menos publicidade direcionada. 

 
Cookies de redes social 

 
Estes cookies são definidos por serviços de redes sociais que podemos adicionar ao 
website, 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 websites que visite. Se não permitir estes cookies, talvez não consiga usar ou 
ver estas ferramentas de partilha. 

 
 
Web Beacons 

 
Um web beacon é um pequeno ficheiro eletrônico que pode rastrear usuários, semelhante a um 
cookie. Web beacons podem ser usados em conjunto com cookies para entender o usuário, seu 
comportamento e como ele interage com o conteúdo do website ou de um e-mail. Web beacons 
também são conhecidos como tags de internet, GIFs de pixel único, GIFs transparentes e GIFs 
invisíveis. 

 
Google Analytics 

 
O Google Analytics é um serviço fornecido pela Google, Inc., que usa um conjunto de cookies 
para recolher informações e reportar estatísticas de utilização do website. Usamos o Google 
Analytics para medir e melhorar o desempenho do nosso website. Para que os seus dados não 
sejam usados por esses cookies, por favor use a Ferramenta apropriada do Google Analytics. 
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