
 

 
 
POLÍTICA COOKIES 
 
Este	website	utiliza	cookies	para	melhorar	o	seu	serviço.	
	
1.	O	que	são	cookies?	
Os	cookies	são	pequenos	ficheiros	de	texto	que	um	website,	ao	ser	visitado	pelo	
utilizador,	coloca	no	seu	computador	ou	no	seu	dispositivo	móvel	através	do	
navegador	de	internet	(browser).	A	colocação	de	cookies	ajudará	o	site	a	
reconhecer	o	seu	dispositivo	na	próxima	vez	que	o	utilizador	o	visita.		
	
Usamos	o	termo	cookies	nesta	política	para	referir	todos	os	ficheiros	que	recolhem	
informações	desta	forma.	.Alguns	cookies	são	essenciais	para	garantir	as	
funcionalidades	disponibilizadas,	enquanto	outros	são	destinadas	a	melhorar	o	
desempenho	e	a	experiência	do	utilizador.	Não	deverá	continuar	a	aceder	ao	
nosso	website	após	o	alerta	sobre	os	cookies,	se	não	concordar	com	a	sua	
utilização.	
		
Que	tipo	de	cookies	utilizamos?	
		

ORIGEM NOME COOKIE PROPÓSITO EXPIRA 

STVAC 

PHPSESSID 

É utilizado pela linguagem PHP 
para permitir que as variáveis de 
sessão sejam guardadas no 
servidor web. Este cookie é 
essencial para o funcionamento 
do website. 

Quando o 
browser é 
fechado 

allowCookies 
Utilizado para controlar a 
aceitação do utilizador da política 
de cookies do site 

Após 1 ano 

AddThis __atuvc 

Criado e lido pelo AddThis, site 
JavaScript para a partilha nas 
redes sociais. Guarda o número 
de partilhas de uma página. 

Após 2 anos 

Google 
(Saber	mais) _ga Utilizado para distinguir os 

utilizadores. Após 2 anos 



 

ORIGEM NOME COOKIE PROPÓSITO EXPIRA 

_gat Utilizado para acelerar a 
percentagem de pedidos. Após 1 minuto 

gat_gtag_UA 

Contém informações 
relacionadas com campanhas 
para o utilizador. Ao vincular suas 
contas do Google Analytics e do 
Google AdWords, as tags de 
conversão de site do Google 
AdWords analisarão esse cookie, 
a menos que esteja inativo. 

Após 1 minuto 

gid Utilizado para distinguir os 
utilizadores. Após 1 dia 

Facebook 
(Saber	mais) 

c_user 
É utilizado na integração do 
Facebook e na partilha de 
conteúdos. 

Após 3 meses 

datr 
É utilizado na segurança e 
integridade do website. Contém 
identificação do browser. 

Após 2 anos 

fr 

É utilizado para fins publicitários. 
Contém informação cifrada da 
identificação do Facebook e do 
browser. 

Após 3 meses 

presence Contém informação do estado do 
chat 

Quando o 
browser é 
fechado 

sb - Após 2 anos 

wd Contém informação da dimensão 
da janela do browser Após 7 dias 

xs Contém número de sessão 
e secret Após 3 meses 



 
		
		
		
2.	Aceitar/recusar	cookies	
Poderá	a	qualquer	momento	optar	por	aceitar	ou	recusar	a	instalação	de	cookies	no	
seu	terminal,	configurando	o	software	de	navegação.		
	
2.1	Se	aceitar	cookies		
O	registo	de	uma	cookie	no	seu	terminal	depende	da	sua	vontade.	Em	qualquer	
momento,	poderá	exprimir	e	modificar	a	sua	escolha	gratuitamente	através	das	
opções	disponibilizadas	pelo	seu	software	de	navegação.		
	
Se	no	software	de	navegação	que	utiliza	tiver	aceitado	a	gravação	de	cookies	no	
seu	terminal,	as	cookies	integradas	nas	páginas	e	conteúdos	que	tiver	consultado	
poderão	ficar	temporariamente	armazenadas	num	espaço	específico	do	seu	
terminal.	Nesse	local,	serão	legíveis	apenas	pelo	emissor	das	mesmas.		
	
2.2	Qual	é	o	interesse	de	aceitar	cookies?		
Quando	visitar	website	www.stvac.com,	estas	cookies	registarão	determinadas	
informações	que	estão	armazenadas	no	seu	terminal.	Estas	informações	servem,	
nomeadamente,	para	lhe	propôr	produtos	em	função	dos	artigos	que	já	
seleccionou	aquando	de	suas	visitas	anteriores,	e	permitem-lhe	assim	beneficiar	de	
uma	melhor	navegação	no	nosso	Site.		
	
3.2	Se	recusar	cookies		
Quando	recusa	cookies,	nós	instalamos	contudo	uma	cookie	de	"recusa".	
Esta	cookie	permite-nos	memorizar	a	sua	escolha,	de	modo	a	evitar	que	lhe	
perguntemos	a	cada	visita	se	deseja	aceitar	ou	recusar	cookies.	
		
3.3	Configuração	do	seu	navegador	
A	configuração	da	gestão	das	cookies	depende	de	cada	navegador	e	está	presente	
no	menu	de	ajuda	do	seu	navegador.	
	
No	Internet	Explorer	
Para	personalizar	as	definições	relativas	às	cookies	para	uma	página	web	
No	Internet	Explorer,	clique	no	botão	Ferramentas	e	depois	em	Opções	da	Internet.	
Clique	no	separador	Privacidade	e	depois	em	Sites.	
No	espaço	Endereço	do	Web	site,	insira	o	endereço	completo	(URL)	da	página	web	
cujas	definições	de	privacidade	deseja	personalizar.		
Por	exemplo,	http://www.microsoft.com.	
Para	autorizar	o	registo	de	cookies	da	página	web	especificada	no	seu	computador,	
clique	em	Permitir.	Para	proibir	o	registo	de	cookies	da	página	web	especificada	no	
seu	computador,	clique	em	Bloquear.	
Repita	as	etapas	3	e	4	para	cada	página	web	que	queira	bloquear	ou	permitir.	
Quando	terminar,	clique	em	OK	duas	vezes.	
	



 
No	Safari	
Vá	a	Preferências,	clique	no	painel	Privacidade	e,	de	seguida,	Gerir	as	Cookies.	
	
No	Chrome	
Clique	no	menu	do	Chrome	que	está	situado	na	barra	de	ferramentas	do	
navegador.	
Seleccione	Definições.	
Clique	em	Mostrar	definições	avançadas.	
Na	secção	"Privacidade",	clique	no	botão	Definições	de	conteúdo.	
Na	secção	"Cookies"	poderá	modificar	as	definições	seguintes:	
Eliminar	cookies		
Bloquear	cookies	por	predefinição		
Permitir	cookies	por	predefinição	
Criar	excepções	para	cookies	de	Websites	ou	domínios	específicos.	
	
No	Firefox	
Clique	no	botão	Ferramentas	e	depois	em	Opções.	
Clique	no	separador	Privacidade.	
No	Histórico,	seleccione	"Usar	definições	personalizadas	para	o	histórico.".	
Assinalar	a	quadrícula	"aceitar	cookies"	e	clicar	em	excepções	para	escolher	os	
sítios	web	que	terão	ou	não	terão	permissão	para	instalar	cookies	no	seu	terminal.	
	
No	Opera	
Preferências	>	Avançado>	Cookies		
As	preferências	de	cookies	permitem-lhe	controlar	a	forma	como	o	Opera	gere	as	
cookies.	A	configuração	por	defeito	é	aceitar	todas	as	cookies.	
Aceitar	cookies		
-	Todas	as	cookies	são	aceites	(por	defeito)	
Aceitar	cookies	apenas	do	site	que	visito		
-	As	cookies	de	terceiros,	de	um	domínio	exterior	àquele	que	está	a	visitar,	serão	
recusadas	
Nunca	aceitar	cookies		
-	Todas	as	cookies	serão	recusadas	
		
4.	Atualização	da	Notificação	Legal	
A	STVAC	reserva-se	o	direito	de	fazer	quaisquer	alterações	ou	correções	a	esta	
notificação	de	cookies.	Por	favor	consulte	esta	página	regularmente	de	modo	a	
rever	a	informação	e	verificar	se	existe	alguma	atualização.	
	
Esta	notificação	foi	atualizada	em	21	de	Setembro	de	2020	
 
 


