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Política de Cookies 

Para que servem os cookies? 

Os cookies que utilizamos não recolhem informações pessoais que permitam identificar o 
utilizador. Utilizamos os cookies para melhorar o desempenho e a experiência de navegação que 
tem nosso site. Sobre o processamento dos dados pessoais, consulte a nossa Política de 
Privacidade. 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um site, quando visitado, coloca no computador 
do utilizador ou no seu dispositivo móvel, através do browser de internet. A existência de cookies 
ajuda o site a reconhecer o dispositivo numa próxima visita sendo, também, necessários para 
um bom funcionamento. Reforçamos que os cookies utilizados não recolhem informação que 
permita identificá-lo como utilizador. Os cookies recolhem informações genéricas, como a forma 
dos cidadãos acederem e utilizarem o site ou a zona do país através da qual acedem ao site, 
entre outras. 

 

Como utilizamos os cookies? 

Os cookies utilizados no site do Município de Vila Real são: 

Cookies Necessários (essenciais): Para viabilizar ou otimizar as funcionalidades oferecidas pelo 
website e melhorar a experiência de navegação do utilizador. Permitem ao site memorizar 
opções definidas pelo utilizador (exemplos concretos: páginas personalizadas ou mudanças ao 
nível do tamanho do texto). 

Cookies de Sessão: São cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu 
browser até sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões 
de tráfego na web, permitindo-nos identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de 
navegação. 

Cookies de Funcionalidade: Recolhem informações sobre a sua visita, tais como as páginas 
visitadas ou mensagens de erro. Não recolhem informação de cariz pessoal que permita 
identificá-lo, já que a informação é recolhida e agregada de forma a garantir o anonimato. 
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Cookies Analíticos: Instalados por ferramentas geridas por terceiros (Google Analytics) para 
acompanhar a qualidade da experiência do utilizador na navegação neste site. 

Cookies de Terceiros: O Youtube ou o Facebook podem instalar cookies para fins de partilha de 
conteúdos na rede social ou de elaboração de estatísticas de consulta. A presença, o número e 
o estatuto destes cookies podem depender da forma de utilização da plataforma em questão 
antes ou durante uma visita a este site. Utilizamos serviços web de terceiros para mostrar 
conteúdos dentro do nosso website, por exemplo, para lhe mostrar vídeos. À semelhança dos 
botões de partilha para redes sociais, não podemos evitar que estes domínios externos 
recolham informações acerca da utilização feita destes conteúdos que incorporamos. 

 

O que implica não autorizar o uso de cookies? 

Pode optar por desativar uma parte ou todos os cookies. Também pode configurar o navegador 
para o notificar sobre os cookies que existem no site. No entanto, a desativação de todos os 
cookies impedirá que use o site em condições normais, exceto para funções básicas. 

 Para saber como desativar os cookies, consulte os sites abaixo de acordo com o seu tipo de 
navegador: 

Firefox -  

https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookies-websites-utilizam-monitorizar-
preferencias 

Chrome - 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt 

Microsoft Edge –  
https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/eliminar-e-gerir-cookies-168dab11-0753-043d-
7c16-ede5947fc64d 

Safari -  
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera -  
https://www.opera.com/pt/privacy/cookies 

Poderá aprender mais sobre os cookies no seguinte site: AllAboutCookies 
www.allaboutcookies.org 


