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Politica de Cookies
Política de Cookies O website do OPET utiliza cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência como
utilizador. Este texto explica como o fazemos. O que são cookies? "Cookies" são pequenos ficheiros de texto que são
armazenados no seu computador ou no seu dispositivo móvel através do navegador de internet (browser), retendo
apenas informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais. A colocação
de cookies ajudará o website a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o utilizador o visita. Os cookies
utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador, apenas recolhem informações genéricas, designadamente a
forma como os utilizadores chegam e utilizam os websites ou a zona do país/países através do qual acedem ao website.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências. A qualquer momento o utilizador pode,
através do seu navegador de internet (browser) decidir ser notificado sobre a recepção de cookies, bem como bloquear a
respectiva entrada no seu sistema. A recusa de uso de cookies no website, pode resultar na impossibilidade de ter
acesso a algumas das suas áreas ou de receber informação personalizada. Para que servem os cookies? Os cookies
são utilizados para tornar o website do OPET mais fácil de utilizar. Os cookies poderão ser também utilizados para
ajudar a acelerar a sua experiência e atividades futuras no nosso website. Também utilizamos os cookies para
compilar grupos de estatísticas anónimas que nos permitem perceber de que forma as pessoas utilizam o nosso website e
para nos ajudar a melhorar a sua estrutura e conteúdos. Não o podemos identificar pessoalmente através dessa
informação.
Como pode gerir os cookies? Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador, pelo que o utilizador pode, a
qualquer momento, desativar parcial ou totalmente os cookies utilizados nos sites do OPET.
Para obter mais informações consulte as instruções e manuais do próprio navegador.
Sobre cookies e a respetiva utilização consulte os seguintes links: &bull; Microsoft Cookies guide
&bull; All About Cookies NOTA: Recordamos que ao desactivar os cookies o website do OPET pode não funcionar
correctamente.
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