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POLÍTICA
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O QUE SÃO COOKIES E PARA QUE SÃO
UTILIZADOS
1. Um cookie é um pequeno ﬁcheiro de texto criado
quando visita uma página Web através do seu
browser de Internet, que ﬁcará armazenado no seu
dispositivo (móvel ou computador).
2. O ﬁcheiro cookie recolhe e contém informação
relacionada com o seu comportamento, ações e
preferências na página Web que está a visitar, como,
por exemplo, qual o idioma escolhido.
3. Este website memoriza, assim, informações sobre
as suas preferências e aplica-as em todas as suas
futuras visitas a esta página. Deste modo, terá uma
experiência de navegação mais simples, rápida e
personalizada no website da MCA.
4. À exceção dos cookies estritamente necessários
para a prestação do serviço Web, só serão
recolhidos cookies caso consinta livre e
expressamente nessa recolha.
TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS
Quanto à sua origem:
Cookies próprios são cookies recolhidos pelo website
visitado – neste caso, todos os cookies recolhidos pela
MCA através do site www.mcagroup.com.
Cookies de terceiros são cookies recolhidos por outros
websites que não aquele que está a visitar. A título de
exemplo: quando assiste a um vídeo do YouTube
através do site da MCA, o YouTube poderá criar e
armazenar cookies. A MCA não controla a utilização de
cookies de terceiros, pelo que recomendamos a

consulta da respetiva política de cookies antes de
consentir com a recolha de cookies de terceiros.

Quanto à sua validade:
Cookies de sessão são ﬁcheiros temporários que serão
eliminados assim que sair da página Web ou fechar o
browser que estiver a utilizar.
Cookies persistentes são cookies que permanecerão no
seu dispositivo até atingirem a sua data de validade
(que poderá ser de dias, meses ou anos) ou até eliminar
os cookies do seu browser (através da eliminação do seu
histórico, por exemplo).

Quanto à sua ﬁnalidade:
Cookies estritamente necessários são cookies
necessários para o funcionamento do website. Sem
estes cookies , os serviços requeridos pelo utilizador
(visitante da página Web) não poderão ser prestados.
Cookies analíticos recolhem informação sobre a
utilização do website. Permitem analisar estatísticas
(como o número de visitas ao website), medir o
comportamento do utilizador (como o tempo passado
numa página) e monitorizar o desempenho e eﬁciência
do website no geral.
Cookies de funcionalidade são cookies que guardam as
preferências do utilizador relativamente à conﬁguração
do website, como o idioma ou as deﬁnições de
visualização da página. Assim, caso consinta na recolha
destes cookies, as conﬁgurações que deﬁnir na primeira
visita ao site serão replicadas nas visitas seguintes.

COMO PODE GERIR OS COOKIES
Pode restringir, bloquear ou eliminar os cookies deste
site em qualquer momento, alterando a conﬁguração

1/2

Política de Cookies

POLÍTICA
DE COOKIES

do seu browser e seguindo os passos indicados.
Mozilla Firefox aqui.
Google Chrome aqui.
Microsoft Edge aquii.
Safari aqui.
Opera aqui.

Além disso, pode personalizar a recolha dos cookies,
permitindo ou rejeitando cada categoria de cookie
individualmente.
Por ﬁm, caso tenha consentido na recolha de
algumas ou todas as categorias de cookies, poderá
retirá-lo a qualquer momento.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
No que concerne a esta política de cookies e à
segurança dos seus dados no geral, poderá colocar
qualquer questão ao DPO (Data Protection Ofﬁcer) da
MCA através do e-mail dpo@mcagroup.com.
Para mais informações acerca do tratamento de
dados pessoais consulte a nossa Política de
Privacidade.
Data da última atualização: 11/07/2022
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