
 
 
 
 

COOKIES 
O que é um Cookie?  
Os Cookies são ficheiros de texto enviados pelos sites de web que o utilizador visita 
e que são armazenados no teu computador. A informação disponibilizada permite 
aumentar a eficiência dos sites de web, facilitando aos utilizadores o acesso à 
informação que procuram, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente 
as mesmas informações. Os Cookies não são utilizados para recolher informações 
pessoais, apenas identificam o computador utilizado.	 

Para que servem os Cookies?  
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de 
utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, 
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.	 

Que tipo de Cookies utilizamos?  
Cookies estritamente necessários que permitem que navegue no website e utilize 
as suas aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes 
cookies, os serviços que tenha requerido não podem ser prestados. Cookies 
Analíticos - São utilizados anonimamente tendo como objetivo recolher 
informações sobre a forma como o site Web é utilizado. Servem para efeitos de 
criação e análise de estatísticas.	 

Política de Privacidade  
Todas as informações recolhidas em nowo.pt são utilizadas para melhorar o 
serviço e facilitar a navegação por parte do utilizador. Todas as disposições em 
matéria de proteção de dados são garantidas, assegurando desta forma a melhor 
relação com os utilizadores. 
Consulte	aqui	a Politica de Privacidade de Dados Pessoais.	 

Controlo de Cookies  
Em todos browsers é permitido ter algum controlo sobre os cookies através da 
opção definições. Através destas poderás aceitar, recusar ou apagar cookies. 
Contudo, ao rejeitar a utilização dos cookies, podes impedir que alguns serviços 
deixem de funcionar corretamente, deixando assim a utilização do site web parcial 
ou totalmente afetada.	 

Como podes gerir os Cookies?  
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, 
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo 
navegador. Podes configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do 
seu browser. Ao rejeitar a utilização dos cookies, podes impedir que alguns serviços 
deixem de funcionar corretamente, deixando assim a utilização do site web parcial 
ou totalmente afetada.	 

https://www.nowo.pt/pdf/politica-de-privacidade.pdf



