
Cookies Policy 

The Portal uses a mechanism called ‘cookies’, being small text files saved on users’ computers 
allowing MEO and the Turismo de Portugal, I.P. to identify all computers accessing the Portal 
and which contents are interesting to the respective users. 

Cookies do not save any information regarding user identification. 

Although MEO and Turismo de Portugal, I.P. do not provide any unidentified individual 
information to third parties, the Portal saves aggregated statistic information about its visitors’ 
preferences and may provide it to official entities of the tourism industry. 

Cookies allow the Portal to recognize computer users in a subsequent visit, making this new 
visit a continuation of prior visits. 

If users register and use their login for identification, the Portal will retrieve all information 
gathered on said user, even if said information was gathered in a different computer. 

The use of cookies in your computer can be turned off. For some operating systems and/or 
browsers, it can only be turned off for some sites. Please check your computer manual for 
more information on how to carry out this operation. 

If you turn off cookies, the Portal will treat you like a new user whenever you access it and will 
not save any information between visits. 

At the same time, not using cookies may imply the inoperability of certain Portal features. 

 

 

  



Política de Cookies 

  

O portal utiliza um mecanismo denominado ‘cookies’, que são pequenos ficheiros de texto 
guardados no computador do utilizador e que permitem à MEO e ao Turismo de Portugal, I.P. 
identificar os computadores que acedem ao Portal e quais os conteúdos que interessam aos 
respetivos utilizadores. 

O ‘cookie’ não guarda qualquer informação identificativa do utilizador. 

Apesar de a MEO e o Turismo de Portugal, I.P. não cederem a terceiros qualquer informação 
individualizada, ainda que não identificada, o Portal guarda informação estatística agregada 
sobre as preferências dos seus visitantes, podendo cedê-las a entidades oficiais do setor do 
turismo. 

Os ‘cookies’ permitem ao Portal reconhecer o utilizador de um computador numa posterior 
visita, agindo, na nova visita, como uma continuação da anterior. 

A utilização de ‘cookies’ pode ser desligada no seu computador. Em alguns sistemas operativos 
e/ou browsers pode ser desligada apenas para determinados sites. 

Consulte o manual do seu computador para efetuar esta operação. 

Se desligar a utilização de ‘cookies’, o Portal tratá-lo-á como um novo utilizador sempre que ao 
mesmo aceder e não guardará qualquer informação sua entre as visitas que efetuar. 

Simultaneamente, o não uso de ‘cookies’ pode traduzir-se na inoperacionalidade de 
determinadas funcionalidades do Portal. 

 

 


