Nota Informativa relativa à Política de Cookies
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1. Nota Informativa
Esta página utiliza cookies para proporcionar uma melhor experiência de navegação e de
utilização aos seus Utilizadores, assegurando a operacionalidade de todas as suas
funcionalidades. Nenhuma cookie será processada sem que seja obtido o seu consentimento.
Para saber mais, consulte a nossa política de utilização de cookies.

2. O que são cookies?
Os cookies são ficheiros informáticos que contêm uma sequência de números e letras que
permitem identificar de forma única o dispositivo de acesso à internet de um Utilizador, e que
entre outras funcionalidades, podem conter outras informações tais como as preferências de
navegação dos utilizadores. Os cookies são descarregados através do browser para o dispositivo
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de acesso à internet (computador, telemóvel, tablet, etc.) do Utilizador quando este acede a
determinadas páginas da Internet.

3. Que tipo de cookies existem e como as utilizamos?
Os cookies são classificados pelo seu ciclo de vida (duração), domínio a que pertencem, e
finalidade a que se destinam.
Relativamente ao ciclo de vida (duração) os cookies podem ser:
● Cookies persistentes – cookies que são registados no dispositivo de acesso à internet do
Utilizador por um determinado período.
● Cookies de sessão – cookies temporários e que após o encerramento do browser do
Utilizador são apagados do seu dispositivo de acesso à internet.
Quanto ao domínio a que pertencem, os cookies podem ser:
● Cookies próprios (First party cookies) – cookies que são descarregados pela página de
internet a que o Utilizador acede e que partilham o mesmo domínio.
● Cookies de sites terceiros (Third party cookies) – cookies que são descarregados para o
dispositivo de acesso à internet do utilizador por páginas da internet de um domínio
diferente daquele a que o Utilizador acedeu em primeiro lugar. Tal pode suceder, a
título de exemplo, nas páginas de internet que utilizam espaços reservados (banners) de
publicidade de uma terceira entidade.
Quanto à finalidade a que se destinam, as cookies podem ser classificadas como:
● Necessários – cookies que se encontram geralmente activos durante a sessão do
Utilizador, permitindo identificá-lo, e que são essenciais quer para o funcionamento dos
serviços disponibilizados na página de internet, quer para a execução de determinadas
funcionalidades;
● De performance – cookies que se encontram activos durante a sessão do Utilizador, ou
que se encontram activos de forma persistente, e que têm como finalidade melhorar o
desempenho da página de internet, através da análise da sua utilização;
● Funcionais – cookies que se encontram activos durante a sessão do Utilizador, ou que se
encontram activos de forma persistente, tendo por objectivo permitir ao Utilizador uma
navegação mais eficiente e individualizada através do registo das preferências do
utilizador relativamente à utilização da página de internet; e
● De publicidade – cookies que se encontram activos de forma persistente, e que têm por
finalidade direccionar os anúncios em função dos interesses de cada Utilizador, sendo
que, além disso, limitam a quantidade de vezes que o Utilizador visualiza os anúncios,
ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização da página de
internet.
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A AIR Harami Consulting Lda utiliza os seguintes cookies na sua página:
Cookies ID
wpml_referer_url
_icl_current_language
_ga
_gid
_gat_gtag_UA_164980374_1
trx_addons_is_retina

Domínio
1 dia
1 dia
2 anos
1 dia
1 minuto
1 ano

Duração
Cookies próprios
Cookies próprios
Cookies próprios
Cookies próprios
Cookies próprios
Cookies próprios

Finalidade
Funcional
Necessário
Performance
Performance
Performance
Performance

4. Gestão de cookies?
O Utilizador pode aceitar, recusar ou remover cookies através da gestão das definições do seu
browser, podendo a qualquer momento alterar as suas permissões.
Além do gestor de cookies da página de internet, o Utilizador pode configurar os cookies no
menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
A desactivação de todas as cookies, incluindo as cookies estritamente necessárias para o bom
funcionamento da página de internet, poderá comprometer o correcto funcionamento da
página, afectando, parcialmente, a sua experiência de navegação.
Para mais informações sobre como gerir a utilização de cookies, o utilizador deverá consultar as
opções e centros de ajuda do seu browser, observando os procedimentos aí descritos.

5. Actualização da Política de Cookies
A presente Política de Cookies é periodicamente revista pela AIR Harami Consulting Lda, pelo
que o seu conteúdo pode sofrer actualizações.

6. Mais informações sobre a Política de Cookies
A versão completa da nossa Política de Cookies pode ser consultada aqui.
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