
POLÍTICA DE COOKIES 

ALDACO 2002 S.L. utiliza procedimentos automáticos de recolha (Cookies) para reunir 
informação pessoal como o tipo de navegador ou sistema operativo, página de referência, 
rota, dominio ISP (Fornecedor de Internet), etc. com a finalidade de melhorar os serviços 
prestados. As Cookies ajudam-nos a adaptar este website às suas preferencias pessoais. 

Um "Cookie" é um pequeno ficheiro que fica armazenado no dispositivo  através do qual o utilizador 
acede ao site e que nos permite reconhece-lo. O conjunto dos vários "cookies" ajuda-nos a 
melhorar a qualidade do nosso website, permitindo-nos assim personalizar, até certo ponto, a 
experiência de navegação de cada utilizador no nosso website. Os cookies atualmente são 
esseciais para o funcionamento da internet, proporcionando inúmeras vantagens na 
prestação de serviços interativos, facilitando-lhe a navegação e usabilidade do nosso website. 

Tenha em mente que os cookies não podem danificar o seu dispositivo e que, em 
contrapartida, o facto de estarem ativados, ajudam-nos a identificar e resolver os erros e a 
melhorar a experiência de navegação no nosso website. 

Tipo de cookies: 

Para uma maior informação do utilizador sobre o tipo e utilização dos cookies informamos 
que: 

Do ponto de vista de lifetime do cookie (tempo que o cookie permanece ativo 
no nosso dispositivo) podemos diferenciar os cookies entre: 

Cookies de sessão: São cookies temporários que permanecem no histórico de cookies do seu 
navegador até que saia da página web, pelo que nenhum fica registado no disco duro do 
utilizador. A informação obtida através dos cookies, serve para analisar padrões de tráfego  no 
site. A longo prazo, isso permite-nos proporcionar uma melhor experiência de navegação, 
melhorar o conteúdo e facilitar a sua utilização. 

Cookies permanentes: São armazenados no disco duro e o nosso website faz a sua leitura 
sempre que fizer uma nova visita. Um cookie permanente tem uma data de expiração 
específica. O cookie deixará de funcionar após essa data. São utilizados, geralmente, para 
facilitar os serviços de compra e registo. 

Do ponto de vista da utilização de cada cookie, podemos diferenciar entre: 

Cookies obrigatórios: São os cookies estritamente necessários como, por exemplo, aqueles 
que servem para navegação correta ou os que permitem realizar pagamentos de bens ou 
serviços solicitados pelo utilizador, ou ainda os cookies que servem para assegurar que o 
conteúdo da página web é carregado  eficazmente. 

Cookies Funcionais (analíticos): São cookies que nos permiten analisar a utilização do website, 
de maneria a que possamos quantificar e melhorar o funcionamento. 

Cookies de Publicidade e de Terceiros: São os cookies usados por redes sociais, ou por plugins 
externos de conteúdo como o google maps, e tambén os cookies de empresas de pubilicidade 
para publicar anuncios relevantes para o seu interesse. 



ALDACO 2002 S.L. armazena toda a informação recolhida através dos Cookies em um formato 
não personalizado (endereço IP). Este tipo de informação obtida através dos Cookies não será 
divulgada fora da ALDACO 2002 S.L. nem utilizada para comunicações não solicitadas. 

Privacidade adequada - Gestão de cookies: 

Caso o utilizador pretenda, o registo dos cookies poderá estar sujeito à sua aceitação durante 
a instalação ou atualização do navegador utilizado. O utilizador pode a qualquer momento 
revogar a sua aceitação mediante as opções de configuração dos conteúdos e privacidade 
disponiveis em cada navegador. Não obstante, se o utilizador não permitir a instalação de 
cookies no seu navegador, é possivel que não consiga aceder a nenhuma das secções do 
nosso website. 

Para obter mais informação sobre a correta configuração dos cookies e as opções de ativação, 
restrição e/ou desativação deve aceder à secção de ajuda do seu navegador para saber mais: 

Mais informação sobre como bloquear a utilização dos cookies no Google 
Chrome.  
Mais informação sobre como bloquear a utilização dos cookies no Firefox. 
Mais informação sobre como bloquear a utilização dos cookies na Internet 
Explorer.  
Mais informação sobre como bloquear a utilização dos cookies no Safari. 

Muitos navegadores permitem ativar o modo privado, através do qual os cookies são sempre 
eliminados após a sua visita. Dependendo de cada navegador, este modo privado, pode ter 
diferentes nomes. Abaixo, encontrará uma lista dos navegadores mais conhecidos e os 
diferentes nomes deste “modo privado”: 

Internet Explorer 8 e superior; InPrivate. 
Safari 2 e superior; Navegação Privada. 
Opera 10.5 e superior; Navegação Privada. 
FireFox 3.5 e superior; Navegação Privada. 
Google Chrome 10 e superior; Modo incógnito e descrição de cookies. 


