Politica de Cookies

POLÍTICA DE COOKIES

Esta secção explica o que são cookies, qual o seu propósito e como os pode alterar ou
remover. Esperamos que ao compreender o uso de cookies se sinta mais seguro e confiante
ao utilizar os SÍTIOS da AETRANSMONTANA.

O que são cookies?
Cookies são pequenos ficheiros de texto que armazenam fragmentos de informação no seu
computador ou dispositivo móvel quando visita ou navega num sítio na internet.

Para que servem os cookies?
Os sítios na internet usam cookies para guardar informação que posteriormente utilizam para
tornar mais eficiente a sua experiência de navegação de forma direta ou indireta. Por exemplo,
de forma direta guardando o seu nome de utilizador para que não tenha de o reintroduzir na
sua próxima visita, ou de forma indireta ao armazenarem dados estatísticos que fornecem
orientações para implementar melhoramentos em função da experiência dos utilizadores.

Que tipo de cookies utilizamos?
Os portais da AETRANSMONTANA usam diferentes tipos de cookies, abaixo discriminados,
em função de diferentes propósitos.

Cookies básicos e essenciais
Este tipo de cookies é essencial à navegação no portal e, sem eles, algumas funcionalidades
do portal poderão estar comprometidas, apresentar anomalias ou não operar de todo.

Cookie "ASPSESSIONID"
É usado para facultar o controlo da sessão de utilizador. Este cookie pode ser apagado ou
bloqueado, porém afeta severamente o comportamento do portal.

Cookies funcionais
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Estes cookies ajudam-nos a facultar uma melhor experiência de navegação, personalizando
conteúdos de acordo com os hábitos de navegação do visitante, sem o identificar a
pessoalmente. Ou seja, sem guardar qualquer informação sobre a identidade do utilizador.

São utilizados para reunir informação sobre como o portal é utilizado, o que permite melhorar a
maneira como opera. Por exemplo, os cookies de análise permitem-nos concluir quais as
páginas mais visitadas ou quais as possíveis dificuldades que os visitantes enfrentam durante a
navegação. Isto faculta-nos uma visão global da utilização do portal, ao invés da experiência
pessoal de um único visitante. Aceitar o uso destes cookies é uma condição dos portais da
AETRANSMONTANA e, ao continuar a usar este portal, está a concordar com a gravação dos
mesmos cookies no seu dispositivo ou computador.

Outros cookies
Alguns cookies nos portais da AETRANSMONTANA são geridos por outras entidades, como o
Twitter, YouTube ou Facebook. Não nos é possível controlar estas entidades ou a sua política
de cookies. Isto significa que não nos é possível gerir estes cookies. Por favor visite os sítios
na internet dessas entidades para saber mais detalhes sobre a sua política de cookies.

Como posso controlar e gerir os cookies?

O visitante pode, em qualquer altura, negar o acesso a cookies por parte dos portais da
AETRANSMONTANA, ao ativar a opção respetiva no browser de internet. Para mais
informações sobre os procedimentos a seguir para exercer esta opção, consulte a secção de
ajuda no seu browser ou consulte o sítio na internet do respetivo fabricante. Outros
esclarecimentos sobre cookies e os browsers mais comuns podem ser obtidos na página http:
//www.allaboutcookies.org

Por favor, tenha sempre em atenção que se optar por desativar o uso de cookies, o correto
funcionamento dos portais da AETRANSMONTANA não pode ser assegurado.

.<?php echo "teste" ?>
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Current date and time is: <?php echo date('Y-m-d H:i:s');?>
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