
PORQUÊ USAR COOKIES?

O website do Grupo Vendap usa cookies para melhorar o seu 
desempenho e a sua experiência enquanto utilizador. Saiba 
mais sobre os cookies e sobre a forma como os utilizamos.

O QUE SÃO COOKIES?
Os "cookies" são pequenos ficheiros de texto armazenados no seu computa-
dor ou dispositivo móvel através do navegador de Internet que recolhem in-
formação relacionada com as suas preferências, e não com os seus dados 
pessoais. A utilização de cookies permite ao website reconhecer o dispositivo 
da próxima vez que o utilizador o visitar.
O termo "cookies" é usado nesta política para se referir a todos os ficheiros 
que recolhem informação desta forma.
Os cookies usados não recolhem informação que possa identificar os uti-
lizadores. Os cookies recolhem informação genérica, tal como a forma como 
os utilizadores acedem ao website, ou a(s) zona(s) do país a partir das quais 
acederam ao website, etc.
Os cookies apenas recolhem informação relacionada com as suas preferên-
cias. De tempos a tempos, os utilizadores podem decidir ser notificados so-
bre a receção de cookies a partir do seu navegador de Internet, ou bloquear 
o armazenamento de cookies no seu sistema.
Ao recusar a aceitação de cookies num website, os utilizadores podem não 
conseguir aceder a determinadas áreas ou a receber informação personal-
izada.

PARA QUE SÃO USADOS OS COOKIES?
Os cookies ajudam a determinar a utilidade, interesse e número de utiliza-
ções dos websites em que são guardados, permitindo aos utilizadores nave-
gar com maior rapidez e de forma mais eficiente e eliminando a necessidade 
de introduzir a mesma informação repetidamente.

TIPOS DE COOKIES:
Cookies persistentes: São armazenados, por um período de tempo variáv-
el, no navegador de Internet e em dispositivos (PC, telemóvel, tablet) e são 
usados sempre que os utilizadores visitam o website. Geralmente, são usa-
dos para focar a navegação de acordo com os interesses do utilizador, per-
mitindo-nos fornecer um serviço mais personalizado.



Cookies de sessão: São temporários; apenas são armazenados na sua 
pasta de ”cookies” do navegador até sair do website. A informação que 
recolhem permite que sejam identificados problemas e leva a uma melhor 
experiência de navegação.

COMO POSSO GERIR OS COOKIES?
Como já foi explicado, os cookies ajudam a tirar o máximo partido dos nos-
sos websites.
Todos os navegadores de Internet permitem que os utilizadores aceitem, re-
cusem ou apaguem cookies, selecionando as definições apropriadas no na-
vegador de Internet.
Mesmo depois de aceitar cookies, os utilizadores podem sempre desativar 
alguns ou todos os cookies. Siga as instruções abaixo para o fazer:

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Chrome
• Safari Web and iOS

• Para outros navegadores de Internet, procure no menu "Ajuda" ou con-
tacte o fornecedor do navegador de Internet.

NOTA: Algumas páginas podem não funcionar devidamente se desativar os 
cookies.

LIGAÇÕES
Para mais informação sobre cookies e a sua utilização, sugerimos que con-
sulte a seguinte ligação: www.allaboutcookies.org

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
http://www.allaboutcookies.org/

