
O que são os cookies e para que servem? 
Os cookies são pequenos fragmentos de texto 
guardados em ficheiros no seu computador e 
enviados para o seu navegador pelos Websites 
que visita. Ajudam o Website a memorizar 
informações sobre a sua visita, como o seu 
idioma preferido e outras definições úteis. Isto 
pode facilitar a sua próxima visita e tornar o 
Website mais útil para si. Os cookies 
desempenham um papel importante na 
navegação por Websites. Sem eles, utilizar a 
Web seria muito desmotivador. 

Os cookies são usados para muitas finalidades. Por exemplo, para contar quantos 
visitantes acederam/viram uma página, para o ajudar a navegar no Website, retendo 
alguma informação pelas páginas do site onde andou. 

No entanto, é permitido ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente 
através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador (browser). 

Para configurar/desativar os Cookies 

Caso queira alterar a configuração de Cookies ou desativar Cookies no seu browser, por 
favor siga as seguintes instruções*: 

I. Internet Explorer  
a. Clique no menu "Ferramentas" e escolha a opção "Opções de Internet" 
b. Selecione o separador "Privacidade" 
c. Na área “definições – selecione uma definição para a zona internet” 

mova a barra para cima até aparecer a opção "Bloquear todos os cookies" 
d. Selecione “Aplicar” 

II.  Mozilla Firefox  
a. Clique no menu "Ferramentas" 
b. Selecione "Opções" 
c. Clique no ícone "Privacidade", que encontra no painel superior 
d. Na secção "Cookies" desative a opção "Aceitar cookies dos sites" 
e. Clique em "OK" para guardar as alterações e fechar 

III.  Google Chrome  
a. Clique em “Personalizar e Controlar o Google Chrome” 
b. No separador “Nos bastidores”, clique em “Definições de conteúdo” 
c. Selecione a opção “Bloquear definição dos dados por parte dos sites” 

*Nota: Ao desativar cookies poderá impedir que algumas funcionalidades da web 
funcionem corretamente. 

Ao utilizar este site, o utilizador aceita e concorda com a recolha e uso das suas 
informações tal como estabelecido nesta Política de Cookies. 


