POLÍTICA DE COOKIES
O que são Cookies?
Um cookie pode ser definido como um pequeno ficheiro de texto específico
para cada utilizador e navegador web, armazenado no computador. Um
cookie utilizado no Chrome pode ser utilizado noutro navegador, através do
método de exportação/importação ou através de extensões.
Quando visitamos um site, ele envia um cookie para o computador com o
objetivo de memorizar informação com base no comportamento de
navegação de um determinado utilizador.
Algumas das principais finalidades dos Cookies são:
▪

Permitir um login automático, evitando assim a necessidade de inserir
novamente as credenciais de autenticação;

▪

Melhorar a experiência do utilizador, armazenando as suas
preferências, de forma a que o site possa parecer diferente para cada
utilizador;

▪

Registar a atividade do utilizador, tais como histórico de navegação,
clique em determinados botões da página, etc.

Porque é que utilizamos Cookies?
O Portal do Município de Portimão, utiliza cookies nos termos anteriormente
descritos sendo a entidade responsável pelo seu tratamento.
A utilização de cookies visa melhorar o desempenho do Portal e maximizar a
sua experiência, nomeadamente permitindo uma navegação mais rápida e
eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas
informações. Em caso de dúvida quanto aos termos de funcionamento dos
cookies utilizados pelo Município de Portimão, estamos ao dispor no seguinte
enderenço eletrónico: webmaster@cm-portimao.pt.
Gestão de Cookies
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo
navegador.
Tenha em atenção, no entanto, que a desativação dos cookies pode afetar,
parcial ou totalmente, a sua experiência de navegação no Website.
Pode configurar os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu
browser.
Para saber mais sobre cookies, visite www.allaboutcookies.org. onde poderá
encontrar informações sobre como gerir as suas configurações para os vários
fornecedores de navegadores.
Alterações

O Município de Portimão reserva-se no direito de, a qualquer momento e sem
necessidade de aviso prévio, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial
ou totalmente, a presente Política de Cookies.
Cookies em uso
A lista de cookies será atualizada sempre que necessário, à medida que sejam
modificadas as funcionalidades ou serviços disponibilizados através do Portal
do Município. Sem prejuízo, durante a referida atualização, é possível que a
lista deixe de incluir algum cookie.
O utilizador deve consultar periodicamente esta página para confirmar se
foram efetuadas quaisquer atualizações ou alterações.
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Os cookies em uso são para navegação no portal, sendo que não são usados
para recolher informação pessoal ou partilhar com entidades externas.

Contactos
Qualquer questão sobre esta política de Cookies ou outras práticas existentes
neste portal poderá entrar em contato com o Município de Portimão através
do seguinte enderenço eletrónico: webmaster@cm-portimao.pt

