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Política de Cookies 

  

Esta é a política de cookies da RIMAWARE, Unipessoal, Lda. 

O que são cookies 

Como é prática comum com quase todos os sites profissionais, este site usa cookies, que 
são pequenos arquivos baixados e guardados no seu computador, com a finalidade de 
melhorar sua experiência e navegação nos nossos meios digitais. 

Esta página descreve os dados que são obtidos, como são obtidos, como são usados e 
como são armazenados. Também informa quais os métodos através dos quais poderá 
impedir que esses cookies sejam armazenados, no entanto, isso pode degradar ou 
"quebrar" determinados elementos da funcionalidade dos sites. 

Para mais informações gerais sobre cookies, consulte o artigo da Wikipedia sobre 
Cookies HTTP. 

Como usamos Cookies 

Usamos cookies por vários motivos abaixo detalhados (ver: Os nossos cookies). 
Infelizmente, na maioria dos casos, não há opções padrão do setor para desabilitar os 
cookies sem desabilitar as funcionalidades que eles adicionam a este site. Por essa razão, 
se não tiver a certeza se precisa deles ou não, recomendamos que não desabilite os 
cookies e que permita que todos fiquem ativos.  

Desabilitar cookies 

Poderá impedir a configuração de cookies ajustando as configurações no seu navegador 
de internet (consulte a Ajuda do seu navegador para saber como fazer isso). Esteja 
ciente de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos 
outros sites que visita. Desativar os cookies normalmente resultará na desativação de 
certas funcionalidades e recursos do site. Recomendamos que não desabilite os cookies. 

No entanto se pretender fazê-lo poderá seguir os links abaixo que se referem aos 
navegadores mais habitualmente usados. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
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Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647  

Microsoft Edge  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Microsoft Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-
in-internet-explorer  

Apple Safari 

https://support.apple.com/en-us/HT201265  

Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences  

 

Os nossos cookies 

• Cookies de preferência de sites 

De maneira a providenciar uma experiência agradável nos nossos sites, 
fornecemos a funcionalidade para definir as suas preferências de como este site 
é visualizado. Nesse âmbito, usamos cookies que são lidos sempre que existe 
uma interação com uma página onde as suas preferências se aplicam. 

Cookies de outras entidades 

Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros. Estas 
entidades passam por um processo certificação no qual é garantida a conformidade com 
a legislação atual de proteção de dados. A seção a seguir detalha quais os cookies de 
terceiros pode encontrar nos nossos sites. 

• Google Analytics. É uma das soluções de análise mais difundidas e confiáveis 
da web. Ajuda-nos a entender como usa o site e como podemos melhorar sua 
experiência. Esses cookies podem rastrear quanto tempo o utilizador passa no 
site e nas páginas visitadas de maneira a que possamos continuar a produzir 
conteúdo relevante. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
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Para mais informações sobre os cookies do Google Analytics, consulte a página 
oficial do Google Analytics. 

•Google AdSense. É uma das soluções que usamos para apresentar publicidade. 
Usa um cookie da DoubleClick que nos permite exibir anúncios mais relevantes 
na web e limitar o número de vezes que um determinado anúncio lhe é exibido. 

Para obter mais informações sobre o Google AdSense, consulte as Perguntas 
Frequentes sobre Privacidade do Google AdSense. 

• Ocasionalmente, testamos novos recursos e fazemos alterações subtis na 
maneira como o site é disponibilizado. Durante esses períodos, os cookies são 
usados para garantir que o visitante tem uma experiência consistente enquanto 
estiver no site. Ao mesmo tempo, garantem que entendemos quais as 
otimizações que os nossos visitantes mais apreciam. Tendo publicidade originada 
e/ou disponibilizada em parceiros externos, com frequência implementamos 
cookies de rastreamento de afiliados que nos permitem ver se os nossos 
utilizadores nos chegam através de um site afiliado e qual é ele. 

 


