
                                                                   

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

O que são e como funcionam? 

Um “cookie” é um ficheiro que é guardado no computador de cada utilizador ao 

aceder a determinadas páginas da Internet, designadamente permitindo armazenar e 

recuperar informação sobre os hábitos de navegação de um utilizador de um 

equipamento, e, dependendo da informação que contenham e da forma como é 

utilizado o equipamento, podem ser utilizadas para reconhecimento do utilizador. 

Os “cookies” utilizados pela ACADEMIA IPO LISBOA respeitam o anonimato e não serão 

usados para recolher qualquer informação de caráter pessoal. 

As informações armazenadas nas “cookies” aqui mencionadas são usadas 

exclusivamente pelo Centro de Formação do IPO Lisboa. 

O uso de “cookies” é uma prática normal entre os websites da Internet, sendo que 

através da maioria dos navegadores o utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os 

“cookies” instalados no seu equipamento, mediante a configuração das opções. Caso 

os bloqueie, é possível que certos serviços que deles necessitam não estejam 

disponíveis para utilização. 

Se quiser restringir, bloquear ou apagar os “cookies” deste website poderá desativar 

os “cookies”, modificando as configurações do seu navegador (a parametrização de 

cada navegador é diferente pelo que deverá ler as instruções e manuais do seu 

navegador para mais informações sobre a operação e controle dos cookies). No 

entanto, se selecionar essa configuração poderá não ser possível aceder a 

determinadas partes dos websites da ACADEMIA IPO LISBOA ou poderá a navegação 

ficar menos eficaz. 
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A Academia IPO Lisboa utiliza cookies para proporcionar ao utilizador uma experiência 

mais agradável. 

Os cookies possuem diferentes funções: 

  

Funções Básicas 

Estes cookies são essenciais para a execução da nossa página web e são fundamentais 

para lhe proporcionar uma experiência sem falhas pois permitem navegar sem 

interrupções. Possibilitam também a utilização das nossas funcionalidades ou 

aplicações básicas, como por exemplo, o acesso a áreas da página através de login com 

uma autenticação segura. 

 

Melhoramento 

Estes cookies permitem-nos monitorar a performance da nossa página web analisando 

a forma como os utilizadores a usam. 

A Academia IPO Lisboa pode rapidamente identificar e corrigir qualquer problema, 

fornecendo de forma continua uma experiência de alta qualidade e com uma oferta 

sempre personalizada. 

Estes cookies nunca recolhem informação de caráter pessoal uma vez que são 

utilizados apenas para efeitos de análise estatística. 

 

Personalização 

Estes cookies ajudam a tornar nosso conteúdo o mais personalizado e atraente 

possível para o utilizador. 

Baseada na sua utilização da nossa página, a Academia IPO Lisboa utiliza estes cookies 

para identificar as suas preferências e destacar artigos ou serviços que pensamos ser 

do seu interesse. 

 

Como gerir os cookies? 



                                                                   

 

 

A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador, optar por receber 

notificações sobre a receção de cookies, e restringir, ou até bloquear, a respetiva 

entrada destes no seu sistema. 

A maior parte das áreas da nossa página web funcionam sem cookies, no entanto, a 

sua restrição ou bloqueio, pode originar dificuldades de acesso a algumas das nossas 

funcionalidades ou na receção de informação personalizada. 

Se eliminar os cookies do seu navegador, poderá ser necessário ter de instalar 

novamente os cookies recusados. 

Se tiver dificuldades, consulte o menu de ajuda do seu navegador e saberá como 

proceder. 

Para saber mais sobre estas tecnologias e sobre como funcionam, consulte por 

exemplo https://www.allaboutcookies.org/.     

 

O que deve saber mais? 

A Academia IPO Lisboa reserva-se o direito de alterar esta política a qualquer 

momento. No entanto, se assim acontecer, a Academia IPO Lisboa colocará um aviso 

comunicando este facto ao utilizador. Contudo, recomendamos que revisite 

ocasionalmente esta página da Política de Cookies. 

Se tiver mais questões, contacte-nos (https://academia.ipolisboa.min-

saude.pt/index.php/contactos/). 

https://www.allaboutcookies.org/
https://academia.ipolisboa.min-saude.pt/index.php/contactos/
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