
POLÍTICA DE COOKIES 

Neste website são utilizados diversos cookies. 

Um cookie é um pequeno arquivo com letras e números que é guardado pelo seu 

navegador no disco rígido do seu computador. Esses cookies são utilizados para 

distingui-lo de outros utilizadores sem guardar qualquer informação pessoalmente 

identificável. A utilização desses cookies ajuda-nos a fornecer-lhe uma boa experiência 

de navegação e permite-nos melhorar constantemente este site. 

Também utilizamos cookies do Google Analytics, que nos permitem reconhecer e 

contar o número de visitantes e perceber como se movem enquanto navegam no 

nosso website e aplicações. Isso ajuda-nos a melhorar a forma como o site funciona ao 

assegurar, por exemplo, que os utilizadores encontram facilmente o que procuram. 

Nenhum dos nossos cookies armazena qualquer informação pessoal dos utilizadores, 

como o seu nome ou endereço. Por favor, esteja ciente de que a restrição de cookies 

pode ter impacto nas funcionalidades do website. 

  

Validade da política de cookies 

A política de cookies descrita neste documento é aplicável para o seguinte domínio. 

  

Domínio Site 

[INSERIR DOMINIO] Site principal da Herdade da Candeeira, Unipessoal LDA * 

* Esta política de cookies é aplicada para todos os sites alojados em 

herdadedacandeeira.wine 

 

Os nossos cookies 

Na tabela abaixo, encontra mais informação acerca dos vários cookies que usamos e 

do propósito de cada um: 



Tipo de Cookie Finalidade 

Cookies estritamente 
necessários 

Permitem que navegue no website e utilize as suas 

aplicações. Sem estes cookies, os serviços requisitados não 

podem ser prestados. 

Cookies analíticos 

São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise 

de estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do 

website. 

Cookies de 
funcionalidade 

Guardam as preferências do utilizador relativamente à 

utilização do site, para que não seja necessário voltar a 

configurar o site cada vez que o visita. 

  

Cookies de plataformas e sites externos 

Como suporte à publicação de conteúdos, por vezes são incluídos fotos e vídeo de 

outros websites. Ao visitar publicações com conteúdos como os atrás mencionados, 

podem ser criados cookies próprios das plataformas. A Herdade da Candeeira, 

Unipessoal LDA, não tem qualquer controlo na disseminação destes cookies. 

  

Cookies criados por ferramentas de partilha 

Alertamos para o facto de que este website tem incluídos botões de "partilha" que 

permitem aos utilizadores partilhar conteúdos em diversas redes sociais. Estes sites 

podem definir cookies quando utilizam este tipo de funcionalidades. A Herdade da 

Candeeira, Unipessoal LDA, não tem qualquer controlo na disseminação destes 

cookies. 

  

Desativar cookies 

Pode bloquear a criação de cookies ativando definições no seu browser que lhe 

permitem recusar a criação de alguns ou todos os cookies. Abaixo encontra links para 

páginas de ajuda dos principais navegadores de internet. Se bloquear todos os cookies 



(incluindo cookies de sessão) poderá não conseguir aceder a algumas partes do nosso 

site. 

• Google Chrome 

• Microsoft Edge 

• Firefox 

• Safari 

• Google Chrome Android 

• Safari iOS 

  

Informações legais 

Para informações sobre a legislação relativa aos cookies, clique aqui. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/limpar-cookies-e-dados-de-site-no-firefox
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-pt/HT201265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:en:PDF

