Política de cookies
Esta Política de Cookies é parte integrante do Aviso Legal e da Política de Privacidade de
https://adcecija.pt/ (doravante denominado "Website"). O acesso e navegação no site, ou o
uso de seus serviços, implica a aceitação dos termos e condições contidos no Aviso Legal e na
Política de Proteção de Dados.
Para facilitar sua navegação através do site, a Antas da Cunha Ecija & Associados (doravante, o
"provedor") com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 2.º andar, 1050-121 Lisboa,
com o NIPC 513631984, informa que utiliza Cookies ou outros arquivos de funcionalidade
similar (a seguir "Cookies").
Em qualquer caso, informamos que o provedor é responsável pelos Cookies e pelo
processamento dos dados obtidos através dos cookies próprios e de terceiros, decidindo sobre
o propósito, conteúdo e uso do tratamento das informações recolhidas.
O que é um Cookie?
Os cookies são arquivos que contêm pequenas quantidades de informações que são
descarregadas para o dispositivo do utilizador quando visita uma página da Web. O objetivo
principal é reconhecer o usuário sempre que ele acede ao site, permitindo também melhorar a
qualidade e oferecer um melhor uso do site.
Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet; eles não podem danificar o
equipamento / dispositivo do utilizador e, se estiverem ativados na configuração do seu
navegador, ajudam a identificar e resolver possíveis erros na operação do site.
Uso de Cookies pelo provedor
Ao aceder ao site, você aceita expressamente o uso deste tipo de Cookies nos seus
dispositivos. Se você desativar os Cookies, a sua navegação no site poderá não ser otimizada e
alguns dos utilitários disponíveis no site podem não funcionar corretamente.
Especificamente, o provedor usa Cookies para os propósitos estabelecidos abaixo. Se, no
futuro, o provedor usar outros com a finalidade de conceder mais e melhores serviços, o
utilizador será informado disso.
Nesse sentido, o site pode usar Cookies de personalização do idioma que permite estabelecer
e manter o idioma escolhido pelo utilizador ao visitar o site.
O site foi projetado com as ferramentas fornecidas pela plataforma WordPress, propriedade
da empresa americana Automattic, Inc, entre as quais o poder de incluir os botões de links e
partilha nas redes sociais, bem como um serviço de estatística de visitas, ferramentas essas
que para poderem ser implementadas neste site e para funcionar corretamente, necessitam
usar dois tipos de cookies: partilha de informações nas redes sociais e no WordPress Stats, que
são utilizadas neste site.
A Automattic, Inc., também usa outros cookies (Gravity Insights, Kissmetrics, Quantcast,
ScoreCard Research Beacon e Typekit pela Adobe), para ajudar a identificar e rastrear os
visitantes dos sites do WordPress, aprender sobre o uso que fazem do site da Automattic, bem
como as suas preferências de acesso, conforme estabelecido na seção sobre cookies da sua
política de privacidade.

A AdCEcija não pode controlar nem é responsável pelo conteúdo e veracidade dos termos e
condições e das políticas de privacidade do WordPress.com. Eles definem o propósito do
processamento e uso das informações por eles captadas, a todo o tempo, bem como a
operação e a duração dos cookies, e que, de acordo com as informações fornecidas por ambos,
o utilizador pode evitar a recolha dessas informações, rejeitando a instalação de cookies
através da configuração do seu browser.
O site pode acabar por utilizar os cookies necessários para lembrar as preferências de
navegação do utilizador (por exemplo, se o utilizador usa um dispositivo móvel ou um
computador com a finalidade de personalizar a interface do utilizador). A ferramenta de aviso
sobre o uso de cookies instalados no site pode usar um cookie de sessão cujo objetivo é
lembrar as preferências do utilizador em relação às informações fornecidas neste mecanismo,
para cumprir o dever de informações sobre o uso de cookies.
Ao carregar e aceder ao site, pode verificar-se um "armazenamento em bancos de dados" e
"armazenamento local" para facilitar sua navegação de maneira mais rápida, mais ágil e
simples.
Finalmente, os cookies de terceiros podem ser instalados no caso de o utilizador usar as
ferramentas de partilha de alguns dos conteúdos do site em diferentes redes sociais. Esses
cookies são instalados pelas próprias redes sociais em que o conteúdo é partilhado, para saber
mais sobre eles, é recomendável visitar as páginas dessas ferramentas sociais.
Configuração do utilizador para evitar cookies
Em conformidade com a legislação vigente, fornecemos as informações que lhe permitem
configurar o seu browser para manter sua privacidade e segurança em relação aos Cookies.
Portanto, fornecemos informações e links para os sites de suporte oficiais dos navegadores
principais para que você possa decidir se aceita ou não o uso de Cookies.
Assim, você pode bloquear cookies através das ferramentas de configuração do browser ou
pode configura-lo para receber uma notificação quando um servidor quiser salvar um cookie:

Deve entender-se que o utilizador aceita o uso de cookies se continuar a navegar nesta página
sem antes proceder à sua desativação.

