
Política de Cookies 

A gestão de cookies deste site é da responsabilidade do Pingo Doce – Distribuição 

Alimentar, SA., com sede na Rua Actor António Silva nr 7, em Lisboa, pessoa colectiva nº 

500 829 993. 

 

Um cookie é um ficheiro de dados gerado por um website e guardado pelo seu browser. Os 

cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e o número de usos dos sites, permite 

aos utilizadores navegar de forma mais rápida e eficiente e elimina a necessidade de inserir 

as mesmas informações repetidamente. A única informação pessoal que um cookie pode 

conter é aquela que for fornecida pelo utilizador/titular dos dados. Um cookie não pode ler 

dados do seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros web sites. 

 

Existem 2 categorias de Cookies: a) sessão: automaticamente excluídas quando o usuário 

fecha seu navegador: b) persistente: permanece armazenado no dispositivo terminal do 

usuário até atingir uma data de validade definida. 

Os tipos de cookies que estão em uso neste site são os seguintes: 

 

Estritamente 
necessários 

Habilitam a navegação do site e o uso das suas aplicações, 
como acesso a áreas seguras do site e não podem ser 
desligados. Geralmente, são configurados em resposta a 
acções realizadas pelo utilizador que correspondem a um 
pedido de serviços, como definição de preferências de 
privacidade, fazer login ou preencher formulários. O 
utilizador pode configurar o seu browser para bloqueá-los 
ou alertá-lo sobre esses cookies, mas nesse caso, algumas 
partes do site poderão não funcionar. Esses cookies não 
armazenam nenhuma informação de identificação pessoal. 
Clique aqui para obter uma lista de cookies em uso. 

Desempenho Utilizados para analisar como os utilizadores usam o site e 
para monitorizar o seu desempenho, por exemplo, para 
identificar quais são as páginas com mais visualizações, 
para identificar o método mais eficaz de ligação entre 
páginas ou para determinar a taxa de mensagens de erro 
em determinadas páginas. Todas as informações recolhidas 
por esses cookies são agregadas e, portanto, anónimas. Se 
o utilizador não permitir esses cookies, não saberemos 
quando visitou o site e não poderemos monitorizar o seu 
desempenho. Clique aqui para obter uma lista de cookies em 
uso. 

 

Na medida em que o utilizador tenha este sistema activo, este sítio de internet utiliza o 

serviço Google Analytics, um serviço de análise web fornecido pelo Google, para entender 



melhor o uso do referido sítio de internet e serviços. O Google Analytics recolhe informações, 

como a frequência com que os utilizadores visitam este sítio de internet bem como outras 

páginas web visitadas. O Google usa os dados recolhidos para rastrear e examinar o uso de 

sítios de internet, preparar relatórios sobre as suas actividades e compartilhá-las com 

outros serviços do Google. O Google pode usar os dados recolhidos nos sítios de internet 

para contextualizar e personalizar os anúncios de sua própria rede de publicidade. O 

anonimato de IP foi activado no nosso sítio de internet, de modo a que o endereço IP dos 

utilizadores do Google nos Estados Membros da União Europeia ou em outros Estados 

contratantes do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu seja abreviado de antemão. 

Somente em casos excepcionais, o endereço IP completo será enviado para um servidor do 

Google nos Estados Unidos da América. 

 

A capacidade do Google para usar e compartilhar informações recolhidas pelo Google 

Analytics sobre as visitas do utilizador aos sítios de internet é regida pelos Termos de Uso 

do Google Analytics e pela Política de Privacidade do Google, os quais deverá consultar 

para esclarecer quaisquer dúvidas associadas a este serviço ou para desactivar o Google 

Analytics do seu equipamento. 

 

Mesmo depois de aceitar cookies, os usuários sempre podem desativar alguns ou todos os 

nossos cookies. Para verificar a versão do seu navegador e as instruções correspondentes 

clicando no link aboutcookies.org 

 

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy

