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POLITÍCA DE COOKIES 

 

Os cookies são arquivos enviados através da página Web aberta no seu dispositivo 

(referindo-se o termo dispositivo ao computador pessoal ou PC, tablet, telemóvel ou 

qualquer outro dispositivo através do qual se pode aceder à Web) (os "Cookies"). Os 

cookies são armazenados no disco rígido do seu computador, permitindo que o site 

reconheça e armazene determinadas informações relacionadas com uma 

determinada pessoa, de forma a permitir ou melhorar o serviço oferecido e adaptar o 

conteúdo da Web a um determinado perfil e necessidades. 

 

A Ares Lusitani, STC, SA, por conta própria ou através de terceiros contratados para 

fornecer serviços de medição, pode usar cookies quando o usuário navega no site. Os 

Cookies são arquivos enviados ao navegador por meio de um serviço da web para 

registar as atividades do usuário durante o tempo de navegação 

. 

Os cookies usados são associados apenas a um usuário anónimo e ao seu computador 

e não fornecem os dados pessoais do usuário. 

 

Através do uso de cookies, é possível que o servidor onde o site está localizado 

reconheça o browser da Web usado pelo usuário para facilitar a navegação. Os 

cookies são também utilizados para medir a audiência e os parâmetros de tráfego, 

controlar o processo e o número de entradas. 

 

O usuário tem a possibilidade de configurar o seu browser para ser notificado sobre 

a receção de cookies e evitar a instalação dos mesmos no seu computador. Consulte 

as instruções e os manuais do seu browser para mais informações. 

 

Para utilizar o site não é necessário que o usuário permita a instalação dos cookies 

enviados para o site, sem prejuízo da necessidade do usuário iniciar uma sessão em 

cada um dos serviços cuja utilização requeira um registo prévio. 

 

Em qualquer caso, os cookies são de natureza temporária, com a única finalidade de 

tornar mais eficiente a transmissão posterior. Sob nenhuma circunstância os cookies 

serão usados para recolher informações pessoais. 

 


