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DESTINATÁRIOS: TODOS/AS UTILIZADORES/AS DO WEBSITE DA ADVT (WWW.ADVT.PT) 

A Águas do Vale do Tejo, S.A. (“AdVT”), com sede na Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n.º 21, r/
ch, 6300 -693 Guarda e com o NIPC 513606130 (doravante designada por “Responsável” ou “AdVT”), 
disponibiliza o website www.advt.pt, no âmbito do qual utiliza Cookies necessários para garantir 
a adequada navegação, o desempenho das plataformas e a relevância dos seus conteúdos e para 
analisar o comportamento dos utilizadores.

A presente Política de Cookies (daqui em diante, “Política de Cookies” ou “Política”) regula a maneira 
como serão recolhidos, armazenados e utilizados cookies e como será tratada a informação recolhida 
através dos mesmos no presente sítio eletrónico (“Website”). Esta Política deverá ser, sempre que 
necessário, complementada pela legislação aplicável nesta matéria.

Note-se que esta Política não é aplicável a websites de terceiros que possam ser acedidos através de 
hiperligações disponibilizadas no Website. Adicionalmente, esta Política não regula os tratamentos de 
dados realizados por terceiros quando obtêm dados através dos cookies instalados. Essas operações 
de tratamento serão da responsabilidade dos terceiros que os recolhem.

O utilizador poderá, a todo o tempo, configurar as suas preferências relativamente aos Cookies 
utilizados no Website, através da ferramenta disponibilizada no Ponto 6 (Segurança, gestão e bloqueio 
de cookies).

Recordamos que alguns Cookies permitem a sua identificação e, nessa medida, o Website consoante 
as suas permissões poderá recolher os seus dados pessoais. Nesse sentido, deverá também ler 
e tomar conhecimento dos Termos e Privacidade do Website, aqui disponível, que esclarece e 
complementa a presente Política de Cookies.

 

1. O QUE SÃO COOKIES? 
Os Cookies são pequenos ficheiros de informação, normalmente em formato .html, armazenados 
por um website no seu equipamento (computador, portátil, smartphone, tablet, etc.). São regulados 
por esta Política todos os cookies e outras formas tecnológicas de rastreio do utilizador, como tags, 
pixel tags, web beacons, user ids ou outras formas tecnológicas que se venham a desenvolver (em 
conjunto designadas por “Cookies”).

Em cada visita ao Website, o seu navegador permite o acesso aos Cookies instalados no seu 
equipamento, possibilitando o reconhecimento e memorização do identificador associado a si 
(quando aplicável), bem como a ativação imediata das suas preferências de utilização. O Website 
apenas instalará Cookies no seu dispositivo mediante o seu consentimento expresso, exceto nos 
casos em que se trate de Cookies estritamente necessários ao funcionamento do Website. 

Quanto aos Cookies estritamente necessários, se desejar apagá-los ou definir automaticamente o 
seu bloqueio, poderá fazê-lo nos termos explicados nas instruções constantes do Ponto 6 (Segurança, 
gestão e bloqueio de cookies) desta Política.  

Qualquer impressão/cópia deste documento é considerada não controlada. É responsabilidade do/a utilizador/a a verificação da validade deste documento antes 
da sua utilização. Os documentos obsoletos devem ser destruídos ou anulados.

https://www.advt.pt/index.php/pt/legal/termos-e-privacidade/
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COOKIE DOMÍNIO CATEGORIA DESCRIÇÃO
DURAÇÃO
MÁXIMA

ACESSO OU PARTILHA 
COM TERCEIROS

_gid www.advt.pt Analítica Instalado pelo Google 
Analytics, armazena 
informações sobre como 
os visitantes usam um site, 
ao mesmo tempo que cria 
um relatório analítico do 
desempenho do site. 
Alguns dos dados recolhidos 
anonimamente, incluem o 
número de visitantes, sua 
fonte e as páginas que visitam.

1 dia Sim

_gat www.advt.pt Analítica Instalado pelo Google 
Universal Analytics para 
restringir a taxa de solicitação 
e, assim, limitar a coleta de 
dados em sites de alto tráfego

1 minuto Sim

4. QUAL A ENTIDADE QUE COLOCA OS COOKIES?
Cada Cookie tem um nome de domínio a ele associado, podendo ser classificados, no que respeita à 
sua origem, pelas seguintes categorias:

• Cookies próprios (first party cookies): cookies geridos e armazenados pelo Responsável;

•  Cookies de terceiros (third party cookies): são cookies colocados no dispositivo do utilizador a 
partir de um domínio ou equipamento gerido por uma entidade terceira que tenha o seu conteúdo 
ou solução tecnológica integrada no Website. Nestes casos a entidade terceira poderá tratar dados 
recolhidos através dos Cookies e o Responsável poderá não ter a capacidade de configurar o seu 
funcionamento. 

Poderá encontrar informação mais detalhada relativamente aos Cookies próprios e de terceiros que 
utilizamos na ligação disponibilizada no ponto anterior. 

5. DURAÇÃO DOS COOKIES
Quanto à duração, os Cookies podem ser classificados como:

•  Cookies de sessão: serão conservados até aquando ou pouco depois do término da sessão no ou 
fecho do navegador ou aplicação utilizada para aceder ao Website;

• Cookies persistentes: armazenados durante períodos mais extensos, sendo por isso necessária 
ação por parte do utilizador ou o término do seu prazo de conservação por forma a eliminar estes 
Cookies.

6. SEGURANÇA, GESTÃO E BLOQUEIO DE COOKIES
Como ação de segurança, todas as comunicações de cookies são efetuadas sobre HTTPS (usando 
certificado de encriptação) de forma a evitar a eventual circulação de dados em modos não seguros.

2. PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
Os Cookies podem ser utilizados para garantir o funcionamento de determinadas funcionalidades 
essenciais dos websites, para aumentar a sua eficiência e permitir aos responsáveis dos websites a 
recolha de informações e preferências dos utilizadores. Os Cookies servem também para lhe mostrar 
publicidade que seja mais relevante para o seu interesse de acordo com as informações do seu 
histórico e Cookies já instalados.

A utilização específica de Cookies realizada pelo Website é descrita ao longo da presente Política.

3. COM QUE FINALIDADES UTILIZAMOS COOKIES?
O Website utiliza várias categorias de Cookies, a cada categoria correspondendo finalidades distintas:

•  Cookies estritamente necessários – Sem estes Cookies não será possível assegurar as 
funcionalidades básicas do Website e/ou oferecer-lhe o acesso a funções que nos solicite 
expressamente. Como tal, estes cookies não podem ser desativados nos nossos sistemas. Podem 
ser utilizados para lhe dar acesso a funções como assegurar a sua segurança enquanto navega no 
Website. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre estes cookies, mas 
tal poderá afetar o funcionamento do Website.

COOKIE DOMÍNIO CATEGORIA DESCRIÇÃO
DURAÇÃO
MÁXIMA

ACESSO OU PARTILHA 
COM TERCEIROS

CONCRETE5 www.advt.pt Necessários Instalado pelo sistema de 
gestão de conteúdo da web 
Concrete5, para manter a 
sessão entre páginas.

Sessão Sim

CookieScriptConsent www.advt.pt Necessários Instalado pelo serviço Cookie-
Script.com, é usado para 
recordar as preferências de 
consentimento do cookie do 
visitante.

1 minuto Sim

•  Cookies analíticos – Estes Cookies são utilizados para recolher informação estatística e de 
performance do Website. Através desta informação, o responsável pode analisar a utilização do 
mesmo e como é que os utilizadores interagem com as respetivas páginas. 

Na tabela abaixo apresentamos informação mais detalhada relativamente aos Cookies que 
utilizamos e às suas funcionalidades, incluindo entidade responsável pela sua colocação, modo de 
funcionamento, finalidade, duração e partilha de dados com terceiros. 

COOKIE DOMÍNIO CATEGORIA DESCRIÇÃO
DURAÇÃO
MÁXIMA

ACESSO OU PARTILHA 
COM TERCEIROS

_ga www.advt.pt Analítica Instalado pelo Google Universal 
Analytics, calcula os dados 
gerais do visitante, da sessão e 
também acompanha o uso do 
site para o relatório de análise 
do site. 

2 anos Sim
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Em alternativa, a maioria dos navegadores de Internet possibilitam também o controlo dos Cookies 
através da gestão das suas configurações, permitindo aos utilizadores a visualização dos Cookies 
alojados, bem como a sua eliminação imediata. Pode igualmente alterar as definições do seu navegador 
para bloquear a instalação de novos Cookies ou para ser notificado de cada vez que um cookie é 
colocado no seu dispositivo. Para informação detalhada sobre as capacidades e funcionamento de 
cada browser, pode usar as ajudas normalmente disponíveis no mesmo.

O utilizador deve estar consciente de que desativar os Cookies através das definições do seu navegador 
pode ter um impacto no funcionamento do Website, dado que a maioria dos navegadores não oferece 
um painel de configurações com suficiente detalhe para permitir afastar apenas os Cookies que não 
sejam estritamente necessários para assegurar as funções essenciais dos websites que visite. Nos 
equipamentos que ofereçam este tipo de funcionalidades, o utilizador poderá obter maior controlo 
sobre os Cookies que são instalados através de extensões gratuitas disponíveis online.

7. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES
O Responsável reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio, alterar, adicionar, 
atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, a presente Política de Cookies. Sempre que as alterações 
forem relevantes, o Responsável convidará os utilizadores a ler a Política e a revisitar as suas opções 
de Cookies através da ferramenta de gestão de Cookies utilizada no Website. 




