Lei dos Cookies
Cumprindo com a Lei 46/2012, serve a presente página para
informá-lo que este website utiliza cookies para melhorar a sua
experiência de navegação através da personalização, e que ao
navegar no mesmo está a permitir a sua utilização.

Utilização dos Cookies
Os cookies são fragmentos de informação captados pelo seu navegador/browser de internet enquanto está a
utilizá-lo.
Estes ajudam a manter informação sobre as suas preferências: como o seu idioma; permissão para receber
anúncios; ou selecções específicas de cada website, como inscrição em certos serviços ou protecção de dados;
isto para evitar que esteja sempre a seleccionar as mesmas coisas enquanto navega.
É também muito importante mencionar que os cookies não guardam informação confidencial, como dados
bancários, de crédito, ou de credenciais de utilização de uma determinada conta, por isso pode ficar descansado.
Portanto sem cookies provavelmente perderia bastante tempo a seleccionar as suas preferências cada vez que
navegasse na Internet, pelo que recomendamos a sua utilização.
No entanto e caso não pretenda utilizá-los, pode sempre configurar o seu navegador/browser para recusar cookies
e apagá-los com a frequência que desejar. Eis como pode fazê-lo:
1. Internet Explorer
1. Clique no menu “Ferramentas” e escolha a opção “Opções de Internet”
2. Seleccione o separador “Privacidade”
3. Na área “definições – seleccione uma definição para a zona internet” mova a barra para cima até
aparecer a opção “Bloquear todos os cookies”
4. Seleccione “Aplicar”
5. Escolha o separador “Geral” e na secção “Histórico de Navegação” clique no botão “Apagar”
6. Seleccione a opção Cookies e clique no botão “Apagar”
2. Mozilla Firefox
1. Clique no menu “Ferramentas”
2. Seleccione “Opções”
3. Clique no ícone “Privacidade”, que encontra no painel superior
4. Na secção “Cookies” desactive a opção “Aceitar cookies dos sites”
5. Clique em “OK” para guardar as alterações e fechar
6. Seleccione a opção “remover cookies”
7. Clique no botão “Remover Todos”
3. Google Chrome
1. Clique em “Personalizar e Controlar o Google Chrome”
2. No separador “Nos bastidores”, clique em “Definições de conteúdo”
3. Seleccione a opção “Bloquear definição dos dados por parte dos sites”
4. Mesmo ao lado clique no botão “Apagar informação navegação”
5. Seleccione a opção Cookies e clique no botão “Apagar informação”
*Nota: Ao desactivar cookies irá impedir que alguns serviços da Internet e de alguns websites funcionem
correctamente.

Aceitação destes termos
Ao utilizar este site, o utilizador concorda com a recolha e uso das suas informações tal como explicadas nesta
Página.

