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POLÍTICA DE COOKIES 

Termos e Condições Gerais de Utilização de Cookies 

 

O que são Cookies: 

 

Uma cookie é um arquivo que é descarregado para o equipamento do utilizador da 

internet como resultado do seu acesso e navegação em certas páginas, permitindo que 

se armazene e recupere informações. Essa informação é variada sendo 

maioritariamente sobre os hábitos de navegação do utilizador e da forma como 

utilizam e pesquisam as informações constantes na página, retendo apenas informação 

relacionada com as suas preferências não incluindo os seus dados pessoais.  

 

Objetivos de utilização de cookies: 

 

O objetivo das cookies é melhorar a navegação na internet, conhecer melhor o 

utilizador e poder oferecer uma experiência personalizada durante a sua visita a certas 

páginas, por forma a ir ao encontro dos gostos e preferências do utilizador e apresentar 

propostas ou ofertas de produtos e serviços que podem ser do interesse enquanto 

utilizador  

 

A presente política de cookies tem como objetivo informar os utilizadores sobre a 

utilização de cookies neste site, explicar o que são cookies, que tipos 

de cookies são usados no site e como desativá-los durante a navegação ou eliminá-

los depois da navegação. 

 

Informação: 

 

A Direção-Geral das Artes (DGARTES) utiliza, no seu sítio na internet, cookies que 

possibilitam melhorar o desempenho e a experiência de navegação dos titulares dos 

dados pessoais, na medida em que, a um só tempo, aumentam a rapidez e eficiência 

de resposta e eliminam a necessidade de digitar, repetidas vezes, idênticas 

informações. 

 

Na primeira vez que o utilizador acede ao nosso site é informado que usamos cookies 

e que deve/pode consultar a nossa Política de Cookies.  

 

Caso não concorde, pode desativar os cookies. 
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 No âmbito do preenchimento dos vários formulários para cumprimento das suas 

atribuições, atividades e projetos para coordenação e execução das políticas de apoio 

às artes em Portugal e para permitir o correto preenchimento destes formulários, a 

DGARTES utiliza apenas um cookie de sessão, constituído por um número de 

identificação gerado aleatoriamente, que é eliminado no final da sessão quando o 

utilizador fecha o seu navegador (browser). 

 

Aceitação, oposição e eliminação: 

 

Se aceder ao nosso site com a informação de utilização de cookies, continuar a navegar 

sem desativar as cookies está a aceitar a sua utilização.  

 

Caso se oponha à utilização de cookies, quando o site o informa da existência dos 

mesmos, poderá configurar o seu navegador para não instalar esses cookies.  

 

Poderá desativar ou eliminar os mesmos a qualquer momento através das funções do 

seu navegador destinadas para esse efeito.  

 

Como configurar Cookies: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt 

• Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-

cookieswebsites-utilizam-monitorizar-preferencias 

• Explorer: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Safari: https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Como desativar Cookies: 

Todos os browsers (navegadores) de internet, permitem ao utilizador a gestão dos 

cookies das páginas que visita. Se optar por desativar os cookies, é possível que 

algumas funcionalidades deixem de funcionar corretamente no seu browser, podendo 

afetar a navegação nas páginas que visita. Caso o utilizador opte por desativar cookies 

pode impedir que alguns serviços funcionem corretamente, afetando, parcial ou 

totalmente, a sua experiência de navegação. 

Para gerir a utilização de cookies devem ser consultadas nas opções de ajuda dos 

browsers, os procedimentos a utilizar. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookieswebsites-utilizam-monitorizar-preferencias
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookieswebsites-utilizam-monitorizar-preferencias
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
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No Google Chrome por defeito, são permitidos todos os cookies, mas pode ajustar esta 

definição. Siga estes passos: 

➢ Clique no menu do Chrome na barra de ferramentas do navegador. 

1. Definições; 

2. Mostrar definições avançadas; 

 

3. Em "Privacidade", clique em 

Definições de conteúdo; 

4. Selecione "Bloquear definição 

dos dados por parte dos sites".

 

➢ Para alterar as definições de cookies, siga estes passos: 

1. Eliminar cookies; 

2. Bloquear cookies por 

predefinição; 

3. Permitir cookies por 

predefinição; 

4. Manter cookies e dados do 

website por predefinição até 

sair do navegador; 

5. Criar exceções para cookies de 

websites ou domínios 

específicos. 

 

No Internet Explorer para desativar todos os cookies: 

1. Selecione o menu "Ferramentas" e a opção "Opções de Internet"; 

2. Separador "Privacidade"; 

3. Mova a barra para o topo, onde surgirá a mensagem "Bloquear todos os cookies". 

 

No Mozilla Firefox para desativar todos os cookies: 

1. Selecione o menu 

"Ferramentas"; 

2. Selecione "Opções"; 

 

3. "Privacidade", que encontra no 

painel superior; 

4. Na secção cookies desative a 

opção "Aceitar cookies dos 

sites". 

Clique em "OK" para guardar as alterações e fechar. 

 

No Safari para desativar todos os cookies: 

1. Selecione "Editar"; 

2. Clique em "Preferências"; 

 

3. No painel superior, selecione o 

ícone "Privacidade"; 

4. Na secção "Aceitar cookies", 

selecione "Nunca". 
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Direitos dos Utilizadores 

Para mais informações sobre e como exercer os seus direitos em matéria de proteção 

de dados pessoais, deverá consultar a nossa Política de Privacidade e de Proteção de 

Dados pessoais em www.dgartes.gov.pt 

Caso necessite de algum esclarecimento, pode ainda contactar o nosso encarregado 

de Proteção de Dados, através de correspondência endereçada para o edifício-

sede da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, sita na 

Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2, 1399-022 LISBOA, ou, em alternativa, 

para o seguinte endereço de correio eletrónico pro.dados@sg.pcm.gov.pt. 

A presente Política de Cookies é periodicamente revista pela DGARTES pelo que o seu 

conteúdo pode sofrer atualizações que serão devidamente publicitadas. 

 

http://www.dgartes.gov.pt/
mailto:pro.dados@sg.pcm.gov.pt

