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Política de Cookies 
 
Porque usamos cookies? 
 
A Comissão Organizadora do exemplo Congresso Internacional de Saúde da Criança e do 
Jovem com utiliza cookies no seu website para permitir melhorar o desempenho e a 
experiência do utilizador. Qualquer outra ação que não seja bloquear esses cookies implica 
que está a concordar com esta Política de cookies. 
 
Os cookies são pequenos arquivos de texto que recolhem informações e que são armazenados 
no seu computador ou dispositivo móvel através do navegador de internet (browser), e 
que ajudarão o website a reconhecer o dispositivo nas visitas seguintes. 
Os cookies são usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de 
utilizações dos websites permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a 
necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. 
 
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador, mas retêm apenas 
informação relacionada com as suas preferências e informações genéricas, como a forma 
como os utilizadores chegam ao website e o utilizam ou a zona do país/países através do qual 
acedem ao mesmo, entre outras. 
A qualquer momento o utilizador pode, através do seu browser, decidir ser notificado sobre a 
receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema. 
A recusa de uso de cookies no website, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a 
algumas das suas áreas ou de receber informação personalizada. 
Que tipo de cookies usamos? 
 
Os cookies utilizados podem ser de dois tipos: 
Cookies permanentes, que ficam armazenados no browser, nos dispositivos de acesso 
(computador ou dispositivo móvel), possibilitando a identificação do dispositivo na próxima 
visita ao nosso website, com o propósito de lembrar as preferências de cada utilizador (por 
exemplo o idioma escolhido) durante e entre visitas. 
 
Cookies de sessão, ficheiros armazenados temporariamente no browser, que serão apagados 
ao encerrar a sessão no navegador, e que permitem identificar problemas e fornecer uma 
melhor experiência de navegação. 
Dentro destes dois tipos, podemos ainda distinguir os cookies relativamente à sua 
funcionalidade: 
 
Cookies essenciais, utilizados para permitir o correto funcionamento do website. 
Cookies analíticos, utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística. Permitem-
nos analisar a forma como os utilizadores navegam no website e avaliar o desempenho do 
mesmo em termos de rapidez de carregamento, para que possamos oferecer uma melhor 
experiência de utilização 
 



Cookies de funcionalidade, utilizados para guardar as preferências e configurações do 
utilizador relativamente à utilização do website, evitando que seja necessário voltar a configurar 
o website de cada vez que o visita. 
Cookies de publicidade, utilizados para direcionar a publicidade em função dos interesses de 
cada utilizador, permitindo limitar o número de vezes de visionamento de anúncios. 
Estes cookies ajudam a medir a eficácia da publicidade, todavia não identificam o utilizador. 
Cookies de terceiros, utilizados para medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade 
de terceiros. São originados por outros websites ou domínios que não o website da Comissão 
Organizadora do exemplo Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Jovem e pela 
interação do nosso website com outros websites. Os cookies de terceiros que utilizamos são 
provenientes da Google, sendo que a política de privacidade aplicada nesse caso diz respeito à 
política de privacidade dos parceiros. 
 
Como desativar os cookies? 
Poderá desativar o uso de Cookies no seu browser, mas recordamos que tal ação pode 
condicionar a usabilidade deste website. 
Caso pretenda desativar os seus cookies, por favor consulte as páginas de ajuda abaixo 
indicadas, conforme o browser utilizado. 
Google Chrome | Firefox | Safari | Internet Explorer | Safari Mobile (iPhone e iPad) 
 
Para mais informações sobre como poderá gerir os seus cookies consulte: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/  Caso pretenda deixar de participar no Google 
Analytics, consulte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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