Política de utilização de Cookies
I.

O que são Cookies

Os Cookies são aplicativos alfanuméricos que podem transitoriamente transmitir
para o disco rígido do computador do utilizador ou visitante do Website, por forma a
permitir que os sistemas reconheçam o browser de quem está a interagir em cada
momento com o Website, saibam quando é que o Website está a ser visitado e por
quantas pessoas e melhorem a experiência de utilização (“Cookies”).
Os Cookies permitem rastrear os movimentos no Website, ajudam na navegação, a
recuperar o histórico de navegação, a obter opções anteriormente selecionadas de
temas, preferências e outras funcionalidades personalizadas (se/na medida do disponível).
II.

Como usamos os Cookies

Os nossos Cookies não guardam informações pessoais.
O nosso Website utiliza os seguintes Cookies:
• Google Analytics® (i.e, _ga, _gid), uma ferramenta analítica do fabricante Google®
e que interpreta o nível de utilização e de fidelização dos utilizadores com o
Website e as suas funcionalidades. Com a utilização do Website, o utilizador
consente no processamento dos dados pela Google® nos termos e para os fins
acima descritos. Caso pretenda desativar o rastreamento de históricos de
navegação na internet, desative o Google Analytics em https://www.google.com.
Contudo, a desativação pode implicar um impacto negativo considerável na
utilização das funcionalidades do Website e que todas ou algumas delas podem
ficar totalmente indisponíveis.
Tome em atenção que os Cookies de terceiros são originados por um domínio
diferente do Website que está a ser visitado. Por exemplo, quando visita o nosso Website
poderemos fazer uma ligação a um website de outra empresa - como a sua conta do
Facebook ou do Instagram ou um vídeo do YouTube na nossa página.
Por isso, quando por exemplo numa rede social faz um "Post” ou um "Like" num
telemóvel apresentado no nosso website, essas redes sociais poderão colocar Cookies no
seu computador. Não controlamos o modo como esses Cookies são usados e sugerimos
que confirme nos websites respetivos o modo como são usados, e como podem ser por
si geridos.
A APTEF recomenda que se mantenha o uso de Cookies ativo porque permitem
que o utilizador retire maior partido das funcionalidades do Website. Todavia, caso o
utilizador não aceite Cookies, deverá configurar o equipamento para ser avisado sempre
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que um Cookie seja depositado no disco e/ou para que o possa desativar no menu de
navegação (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

III.

Como personalizar a utilização dos Cookies

O Utilizador pode optar por recusar, apagar ou aceitar Cookies através de uma
seleção apropriada de funções nos menus de “opções” e de “preferências” do navegador.
O utilizador do Website deve percorrer o menu de “Ajuda” do navegador para entender de
forma adequada as preferências disponíveis, configurando os Cookies de acordo com a
sua escolha.
A recusa de Cookies ou a sua remoção apenas poderá causar uma alteração no
funcionamento do Website ou impedir que algumas funcionalidades possam continuar
disponíveis.
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