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POLÍTICA DE COOKIES 

Queremos garantir que você desfrute de navegar no nosso website e que tenha uma experiência eficaz. Para tal, 
este website coloca «cookies» no seu computador de forma a recolher informação sobre a sua utilização do website. 

 

1. O QUE SÃO COOKIES? 

 

1.1. Cookies são ficheiros de texto que contêm quantidades de informação reduzida descarregadas para o seu 

dispositivo quando acede a um website. Os cookies são posteriormente reenviados para o website de 

origem em cada visita subsequente, ou para outro website que reconheça esses cookies. 

1.2. Os cookies permitem que os nossos sistemas reconheçam o dispositivo dos utilizadores e torna quaisquer 

predefinições automaticamente disponíveis. 

1.3. Assim que um utilizador aceda à plataforma, é enviado um cookie para o disco rígido do computador desse 

utilizador. 

 

2. POR QUE MOTIVO SÃO COOKIES ÚTEIS? 

 

2.1. Os cookies são úteis, uma vez que os mesmos: 

• permitem que um website reconheça o dispositivo de um utilizador e que disponibilize conteúdos de 

acordo com os interesses do utilizador 

• ajudam-nos a melhorar o nosso website, de forma a poder oferecer um serviço melhor, mais 

personalizado às suas necessidades 

• permitem-nos reconhecer o seu dispositivo quando visita novamente o nosso website  

• permitem armazenar informação sobre as suas atividades favoritas no website, permitindo-nos 

desse modo personalizar o nosso website aos seus interesses individuais. Quando autorizado, tal 

pode, por exemplo, incluir publicidade de acordo com os seus interesses pessoais e aumentar a 

velocidade a que lidamos com as suas solicitações 

2.2. Pode encontrar mais informação sobre cookies em: www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu 

para visualizar um vídeo sobre cookies, visite https://www.youtube.com/watch?v=TBR-xtJVq7E 

 

3. TIPOS DE COOKIES 

Existem dois tipos gerais de cookies- «cookies de origem» ou «cookies de terceiros»: 

3.1.  Os cookies de origem são os cookies utilizados diretamente pelo operador do website no seu 
computador, e são normalmente utilizados para o reconhecimento do seu computador quando visita 
novamente tal website e para recordar as suas preferências ao navegar no website. Basicamente são 
estes os nossos cookies. 

3.2. Os cookies de terceiros são utilizados por um fornecedor de serviços em nome do operador do website, e 

podem ser utilizados pelo fornecedor de serviços para reconhecer o seu computador quando visita outros 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=TBR-xtJVq7E
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websites. Os cookies de terceiros são geralmente utilizados para fins analíticos de websites ou para fins 

de publicidade. 

 

4. USO DE COOKIES 

 

4.1. Este quadro explica quais os cookies que utilizamos e o motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. A SYNLAB não gere a publicação de cookies de terceiros. Por favor visite os websites dos 
terceiros relevantes de forma a saber mais acerca desses cookies.  

4.3. Caso não queira utilizar cookies, pode definir o seu navegador de internet de forma a que o armazenamento 

de cookies não seja aceite. 

4.4. Caso queira aceitar apenas os nossos cookies, mas não os cookies dos nossos fornecedores de serviços 

e parceiros, por favor selecione a opção «bloquear cookies de terceiros» (ou opção semelhante no seu 

navegador de internet).   

5. UTILIZAÇÃO DO GOOGLE ANALYTICS 

 

5.1.  [Este website utiliza Google Analytics, um serviço analítico da internet prestado pela Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google").]  

5.2.  O Google Analytics também utiliza «cookies», ficheiros de texto que são armazenados no seu dispositivo, 

de forma a analisar o modo como utiliza o website.  

5.3. A informação gerada pelo cookie acerca da sua utilização deste website é normalmente transmitida para 

um servidor da Google nos Estados Unidos da América, sendo armazenada nesse servidor, 

5.4. No entanto, caso tenha ativado a anonimização de IP neste website, o seu endereço IP será inicialmente 

reduzido pela Google dentro dos estados membros da União Europeia ou em outros estados membros do 

Espaço Económico Europeu. Apenas em casos excecionais é que um endereço IP completo é transmitido 

a um servidor da Google nos Estados Unidos da América e reduzido aí.  

5.5. Em nosso nome, a Google irá utilizar esta informação para avaliar a sua utilização do website, reunir e 

compilar relatórios sobre a atividade no website, e prestar-nos outros serviços relacionados com a utilização 

Nome Finalidade Expira após 

ASP.NET_SessionID   Este cookie de sessão é usado pelo 
sistema para permitir que as variáveis 
SESSÃO sejam salvas no servidor web. 
Este cookie é essencial para o 
funcionamento da web. 

É eliminado no final da sessão. 
Ao fechar o navegador.  

cookiesAccepted525 Este cookie é usado para saber que o 
utilizador aceitou a política de cookies. 

1 ano 
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do website e da internet. O endereço IP transferido do seu navegador de internet para o Google 

Analytics não será ligado a nenhuns outros dados detidos pela Google. 

5.6. Pode impedir o armazenamento de cookies ao definir o seu software do navegador de internet 

adequadamente; neste caso, no entanto, por favor note que tal pode resultar em que não possa aceder 

completamente a todas as funções oferecidas por este website. Pode impedir que os dados gerados 

pelos cookies e relacionados com a sua utilização do website (incluindo o seu endereço IP) sejam 

recolhidos e tratados pela Google; para tal terá de descarregar e instalar um plug-in do navegador de 

internet, através do seguinte link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

6. ALTERAÇÃO DAS SUAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES  

A maioria dos navegadores de internet permitem que controle os cookies através das definições do browser 
(por exemplo, notificações de novos cookies, desativação de cookies e eliminação de cookies). Descubra mais 
em  www.allaboutcookies.org 

 

Última atualização: 24/08/2018 
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