
POLÍTICA DE COOKIE 

 

Quantum Marketing Solutions, S.L. desenvolveu esta política para o informar do que é um 

cookie e quais os que utilizamos neste website para o ajudar a geri-los de acordo com o seu 

interesse. 

 

Com a sua primeira visita ao nosso website, está a ser informado sobre a existência de cookies 

e esta política de cookies. Ao simplesmente navegar, está a consentir a instalação de cookies (a 

menos que tenha modificado a configuração do seu navegador para rejeitar cookies). 

 

O QUE É UM COOKIE? 

 

Os cookies são ficheiros enviados para o navegador por um servidor web a fim de registar as 

actividades do utilizador durante o seu tempo de navegação. Têm as seguintes características: 

- Os cookies utilizados pelo sítio web estão apenas associados a um utilizador anónimo e ao 

seu computador, e não fornecem eles próprios os dados pessoais do utilizador. 

- Através da utilização de cookies é possível que o servidor onde o website se encontra, 

reconheça o browser utilizado pelo utilizador de modo a facilitar a navegação, permitindo, por 

exemplo, o acesso a utilizadores que se tenham registado anteriormente, acesso a áreas, 

serviços, promoções ou concursos reservados exclusivamente para eles sem terem de se 

registar cada vez que visitam. São também utilizados para medir a audiência e os parâmetros 

de tráfego, monitorizar o progresso e o número de entradas. 

- O utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser notificado da 

recepção de cookies e para impedir a sua instalação no seu computador. Para mais 

informações, consulte as instruções e manuais do seu navegador. 

- Para utilizar o website, não é necessário que o utilizador permita a instalação de cookies 

enviados pelo website, ou o terceiro agindo em seu nome, não obstante o facto de ser 

necessário que o utilizador inicie a sessão como tal em cada um dos serviços cuja prestação 

requer registo prévio ou "login". Os cookies utilizados neste website são, em qualquer caso, de 

natureza temporária com o único objectivo de tornar a sua transmissão subsequente mais 

eficiente. Em nenhuma circunstância serão utilizados cookies para recolher informações 

pessoais. 

A utilização deste sítio web com a funcionalidade do navegador activada para aceitar cookies 

implica a aceitação pelo utilizador da tecnologia de cookies utilizada por este sítio web. 

 

 

TIPOS DE COOKIES 

 



Cookies para uso interno 

Os cookies para uso interno são essenciais para o funcionamento do website, tais como os que 

permitem a autenticação ou a manutenção da sessão do utilizador registado ao navegar na 

página. A desactivação destes cookies impede o correcto funcionamento de algumas das 

funcionalidades do website. 

 

Biscoitos Analíticos 

Este website utiliza cookies analíticos para recolher estatísticas sobre a actividade do utilizador 

no website e sobre a actividade geral do website. A informação recolhida é anónima e 

permite-nos optimizar a navegação no nosso website e garantir o melhor serviço possível ao 

utilizador. O utilizador pode excluir a sua actividade por meio dos sistemas de exclusão 

fornecidos pelos instrumentos analíticos. 

 

Cookies de terceiros para a gestão do espaço publicitário. 

Estes são cookies armazenados por terceiros que gerem os espaços publicitários que os 

utilizadores visualizam ao acederem a este website. Estes cookies permitem medir a eficácia 

das campanhas em linha, fornecer aos utilizadores informações de interesse para eles e 

oferecer-lhes conteúdos publicitários da sua escolha. De acordo com as suas próprias políticas, 

alguns gestores de publicidade podem utilizar cookies anónimos para exibir anúncios de seu 

interesse quando visita outros websites. Contudo, os utilizadores podem gerir a aceitação ou 

não de tais cookies, configurando as definições do seu navegador. 

  

GARANTIAS E OPÇÕES RELATIVAS A COOKIES 

 

Durante a instalação ou actualização do navegador, o utilizador tem a possibilidade de aceitar 

ou rejeitar a instalação de cookies, ou rejeitar a instalação de um determinado tipo de cookies, 

tais como cookies de publicidade e cookies de terceiros. Além disso, após cada sessão, pode 

apagar todos ou alguns dos cookies armazenados. 

 

O utilizador também pode activar 

- navegação privada, em que o seu navegador já não armazena o histórico de navegação, 

palavras-passe, cookies e outras informações sobre as páginas que visita; ou 

- a função do-not-track, através da qual o seu navegador pede aos sítios que visita para não 

seguir os seus hábitos de navegação, por exemplo, para lhe servir publicidade relevante nos 

sítios que visita. Recomendamos que consulte a função de ajuda do seu navegador para se 

informar sobre as diferentes opções de gestão de cookies. Note que o bloqueio de cookies 

pode afectar todas ou algumas das funcionalidades do nosso website. 

Cookies utilizados neste sítio web: 

 



Cookies para uso interno e MODIFICAÇÕES DE Cookies Analíticos. 

A nossa Política de Biscoitos pode ser alterada em qualquer altura. Não limitaremos os seus 

direitos ao abrigo desta Política de Cookie sem o seu consentimento expresso. Afixaremos 

nesta página quaisquer alterações a esta Política de Cookie e, se significativas, forneceremos 

um aviso mais proeminente. Também arquivaremos as versões anteriores desta Política de 

Cookie para sua referência. 


