
 

Política de Cookies 

O que são Cookies? 
Um cookie é um ficheiro de dados que um site coloca no seu dispositivo, para 
armazenar informação relacionada com a navegação, ações ou preferências do 
utilizador. 

A informação recolhida respeita em geral à forma de acesso ao site, à navegação 
dos Utilizadores, aos conteúdos acedidos, à zona do país a partir do qual é feito o 
acesso, entre outros, não incluindo, por isso, informações que identifiquem o 
utilizador. 

 

Por que é que a EPAL utiliza Cookies? 
Os cookies utilizados no site Água Circular por Natureza asseguram a anonimização 
dos dados, de forma a não permitir a identificação do utilizador. São cookies os 
estritamente necessários para garantir a adequada navegação, o desempenho das 
plataformas e a relevância dos seus conteúdos. 

 

Quais os tipos de Cookies utilizados e porquê? 
A EPAL utiliza os cookies estritamente necessários e é a entidade responsável pelo 
tratamento dos mesmos, conforme a seguir descrito: 

(i) Cookies de Performance 
 

Cookie Domínio Descrição Duração 

__utma epalcircularpornatureza.
pt 

Instalado pelo Google Analytics, o 
cookie é utilizado para distinguir 
utilizadores e sessões. 

2 anos 

__utmc epalcircularpornatureza.
pt 

Instalado pelo Google Analytics, este 
cookie é utilizado para garantir a 
interoperabilidade com a versão 
mais antiga do Google Analitics. 

Sessão 

__utmz epalcircularpornatureza.
pt 

Instalado pelo Google Analytics, 
armazena informações sobre a fonte 
ou a campanha pela qual o 
utilizador visita o site. 

6 meses 

__utmt epalcircularpornatureza.
pt 

Instalado pelo Google Analytics, 
armazena informações sobre o 
número de pedidos feitos no site. 
. 

10 min 

__utmb epalcircularpornatureza.
pt 

Instalado pelo Google Analytics,este 
cookie serve para distinguir novas 
sessões/visitantes. 

30 min 

 
 
 
 
 



 

(ii) Outros Cookies 
 

Cookie Domínio Descrição Duração 

django_language epalcircularpornatureza.
pt 

Este cookie serve para 
guardar o idioma do site. 

1 ano 

 
 

Quando no site existem conteúdos ou ligações de acesso para outros portais ou sites 
de outras entidades, como é o caso das redes sociais, a sua utilização pode significar 
a utilização de cookies alheios à EPAL. 

 

O uso de cookies pode ser bloqueado? 
Os navegadores de internet de gerações recentes têm opções para realizar o bloqueio 
de cookies de acordo com políticas de proteção. Opcionalmente pode configurar estes 
navegadores para recusar ou apagar os mesmos num prazo de tempo. 

A recusa de utilização de cookies do site poderá afetar, parcial ou totalmente, a sua 
navegação. Tenha em conta que as plataformas digitais da EPAL por defeito já só 
utilizam os cookies mínimos. 

 

Alterações à Política de Cookies 
Esta Política de Cookies será ocasionalmente atualizada para refletir alterações nas 
nossas plataformas. Recomendamos que verifique a mesma periodicamente para que 
possa estar atualizado e informado sobre esta ou outras Políticas. 

 

Ainda tenho dúvidas, a quem recorrer? 
Em caso de dúvida sobre a gestão de cookies nas plataformas digitais da EPAL, 
poderá contactar-nos, através do endereço eletrónico epd.epal@adp.pt. 

mailto:epd.epal@adp.pt
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