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Política de Cookies 
 
 

 

1 – O que são Cookies  
 

Cookie é um pequeno arquivo que é colocado no computador de quem nos 

visita através das nossas plataformas online e, serve para identificar o 

computador em questão. Esses arquivos não contêm nenhuma informação 

pessoal e são utilizados exclusivamente por razões de segurança, para fins 

estatísticos e de promoção. No entanto, caso opte por não ativar os cookies 

no website pode resultar na incapacidade de aceder a algumas áreas do site 

ou de receber informação personalizada. 

 

Nos termos da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto, o armazenamento de 

informações e a possibilidade de acesso à informação armazenada no 

equipamento terminal de um utilizador (nomeadamente através de 

cookies) apenas são realizados pela PThost4u caso o utilizador tenha dado 

o seu consentimento prévio e expresso à instalação dos cookies no seu 

equipamento. 

 

Em caso de bloqueio ou não autorização para a utilização de cookies, não 

será armazenado qualquer cookie no seu equipamento, não estando, no 

entanto, garantido total funcionamento do nosso website já que o utilizador 

poderá ser impedido de retirar o máximo benefício dos conteúdos 

disponibilizados. Por segurança, a sua autorização ser-lhe-á pedida a cada 

novo acesso ao nosso website. 

 

2 – Que Cookies Utilizamos 

 

Cookies Essenciais: 

 

• Cookies Técnicas  
São cookies de sessão, identificação, configuração e registo, 

estritamente necessário para identificar e fornecer os 

serviços solicitados.  
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A informação obtida através deles é tratada apenas pela PThost4u. 

 

• Cookies de Análisis:  
São cookies de coleta para análise de dados de forma a melhorar o 

fornecimento de produtos ou serviços, permitindo-nos, graficamente, 

quantificar o número de utilizadores de forma a viabilizar uma 

análise estatística do uso do serviço oferecido. São dados tratados por 

nós ou por terceiros (Google Analytics). 
 
 
 

 

A PThost4u usa ainda: 
 

• Cookies de Funcionalidade:  
São cookies que auxiliam a personalização e otimização da experiência 

de utilização dos nossos websites baseando-se nas atividades de 

sessões anteriores. 

 

• Cookies de Desempenho:  
São cookies que nos ajudam a aferir a origem das visitas dos 

utilizadores dos nossos websites. Estas cookies permitem-nos, a 

análise com base em atividades anteriores, comunicar para 

utilizadores potencialmente interessados nos nossos serviços. As 

informações recolhidas através deste tipo de cookies permitem-nos 

analisar em que meios os nossos anúncios online são mais eficazes. 

 

• Cookies para Segmentação:  
Estes cookies permitem apresentar anúncios personalizados através da 

rede de Display da Google, permitindo otimizar a experiência em 

função de visitas anteriores ao nosso website. 

 

• Redes Sociais / Cookies de Remarketing:  
Estes cookies permitem apresentar anúncios personalizados através de 

redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn ou outras, e do Google, 

permitindo otimizar a experiência em função de visitas anteriores aos 

nossos websites. 
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3 – Como desativar um Cookie  

A maioria dos navegadores, mostra como configurar o navegador 

(browser) de forma a poder permitir ou não o uso de Cookies. 
 

Para controlar o uso de Cookies, configure através do navegador (browser).  

 

4 – Como configurar Cookies nos vários navegadores? 

 

Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt 

 

Firefox:  

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-armazenadas-por-  

sites-em-seu-c 

 

Explorer:  

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-  

delete-manage-cookies 

 

Safari:  

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F 

%2Fsupport.apple.com%2Fkb%2Fph5042&sandbox= 

 

Edge:  
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

 

Opera:  
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  
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