
 

 

 

 

 

 

 

Política de Cookies 

Na POTENCIAL GLOBAL, respeitamos as suas preocupações sobre privacidade e 

valorizamos a relação que temos consigo. Tal como muitas empresas, utilizamos na 

nosso Sitio da Internet tecnologia para reunir informação que nos ajuda a melhorar a 

sua experiência e os nossos produtos e serviços. Os cookies que utilizamos na 

POTENCIAL GLOBAL permitem o funcionamento do nosso Sitio da Internet e ajudam-

nos a compreender qual a informação e publicidade que são mais úteis aos nossos 

visitantes. 

Por favor dedique uns instantes a conhecer as nossas práticas de cookies e caso tenha 

quaisquer questões, contacte a POTENCIAL GLOBAL através do nosso correio 

eletrónico rgpd@potencialglobal.com.  

Tentámos manter este aviso tão simples quanto possível, mas, caso não esteja 

familiarizado com os termos utilizados, tais como cookies, endereços de IP e browsers, 

não hesite em entrar em contato com a POTENCIAL GLOBAL para obter mais 

esclarecimentos. 

1. Quem recolhe os seus dados pessoais e quem é a entidade responsável pelo 

tratamento dos mesmos? 

Quaisquer dados recolhidos ou tratados pela POTENCIAL GLOBAL são da 

responsabilidade da mesma, com sede em Praça Amílcar Alexandre Gordalina, Lote 1, 

R/C - 2415 - 341 Leiria.  



 

 

 

A presente Política de Cookies aplica-se a quaisquer plataformas Digitais da Potencial 

Global. 

Ao utilizar os nossos Sítios da Internet e ao permitir o uso de cookies, está a consentir 

com o nosso uso de cookies de acordo com a presente Política de Cookies e com a 

nossa Política de Privacidade. Caso não concorde com o nosso uso de cookies deste 

modo, deverá ajustar as definições do seu browser de acordo com as suas preferências, 

desativando os nossos cookies ou simplesmente não utilizando os nossos Sítios da 

Internet. Caso desative os cookies que utilizamos, tal poderá ter impacto na sua 

experiência como utilizador enquanto permanecer nos nossos Sítios da Internet. Uma 

secção seguinte deste documento sintetiza os diferentes tipos de cookies que utilizamos 

nos nossos Sítios da Internet, em conjunto com as suas respetivas finalidades, 

oferecendo-lhe a capacidade de gerir esses cookies. A POTENCIAL GLOBAL irá apenas 

recolher, utilizar ou divulgar os seus dados pessoais nos casos em que lhe seja lícito 

fazê-lo, ao abrigo e no estrito cumprimento da lei vigente. 

Para uma compreensão mais detalhada sobre a nossa utilização dos dados pessoais 

recolhidos por cookies, por favor consulte a nossa Política de Privacidade. 

2. O que significa cookie? 

Cookies, pixel, tags e tecnologias similares (em conjunto designados “cookies”) são 

ficheiros que contêm pequenas quantidades de informação que são descarregados para 

qualquer dispositivo que utilize a Internet – tal como o seu computador, smartphone ou 

tablet – quando visita um Sitio da Internet. Os cookies são então reenviados para o Sitio 

da Internet de origem em cada visita subsequente, ou para outro Sitio da Internet que 

reconheça esse cookie. Os cookies efetuam um conjunto variado de tarefas úteis, tais 

como o registo das suas preferências, melhorando globalmente a sua experiência online, 

e ajudam-nos a oferecer-lhe os melhores produtos e serviços. Existem muitos tipos de 

cookies. Todos eles funcionam do mesmo modo, mas com pequenas diferenças. Para 



 

 

 

uma lista detalhada dos cookies utilizados nos nossos Sítios da Internet, por favor 

consulte a secção respetiva mais abaixo. 

3. Para que finalidade utilizamos cookies? 

Utilizamos cookies para tornar os Sítios da Internet da POTENCIAL GLOBAL de 

utilização mais fácil, para lhe fornecer uma experiência personalizada enquanto explora 

os mesmos, e para uma melhor personalização dos nossos produtos, serviços e Sítios 

da Internet de acordo com os seus interesses e necessidades. Os cookies são utilizados 

para ajudar a agilizar as suas atividades futuras e a sua experiência nos Sítios da 

Internet  

Também inserimos cookies em emails para melhorar o nosso conteúdo e publicidade. 

Por fim, utilizamos cookies para compilar estatísticas anónimas e agregadas, que nos 

permitem compreender como as pessoas utilizam os nossos Sítios da Internet, o que 

nos ajuda a melhorar as suas estruturas e conteúdos, e também nos ajuda a melhorar 

a eficácia das campanhas publicitárias nos Sítios da Internet POTENCIAL GLOBAL. 

4. Como posso controlar ou apagar cookies? 

Existem várias formas de gerir os seus cookies: 

Pode recusar o seu consentimento; 

Pode desativar os cookies  POTENCIAL GLOBAL ou de terceiros utilizando as 

definições do seu browser; 

Muitos browsers estão por defeito definidos para automaticamente aceitar cookies. Caso 

não queira que os nossos Sítios da Internet guardem cookies no seu dispositivo, deverá 

alterar as definições do seu browser para que receba um aviso antes de determinados 

cookies serem guardados. Pode também ajustar as suas definições para que o seu 

browser recuse a maioria dos nossos cookies ou apenas determinados cookies 



 

 

 

provenientes de terceiros. Pode também retirar o seu consentimento relativo aos 

cookies apagando aqueles que estejam já guardados. Em todo caso, alertamos para o 

facto de que a desativação dos cookies que utilizamos pode causar impacto na sua 

experiência no Sítios da Internet da Potencial Global, por exemplo poderá ser incapaz 

de aceder a certas áreas de um Sitio  da Internet ou poderá não receber informação 

personalizada quando visitar um Sitio  da Internet. Caso utilize diferentes dispositivos 

para ver e aceder ao Sitio da Internet POTENCIAL GLOBAL (exemplo o seu 

computador, smartphone ou tablet) será necessário assegurar que cada browser em 

cada dispositivo está ajustado às suas preferências em relação aos cookies. Os 

procedimentos para alterar as suas definições e cookies diferem de browser para 

browser. Se necessário, utilize a função de ajuda do seu browser ou carregue em um 

dos seguintes links para ir diretamente para o manual do utilizador do seu browser. 

Existem também produtos de software que podem gerir por si os cookies. Pode também 

utilizar www.ghostery.com para avaliar a utilização de cookies utilizados nos nossos 

Sítios da Internet. Para saber mais sobre cookies, incluindo como ver que cookies foram 

criados e como os gerir e apagar, visite www.allaboutcookies.org. 

Pode utilizar a nossa ferramenta de gestão de cookies para desativar os cookies 

POTENCIAL GLOBAL ou de terceiros. Pode desativar os cookies da Potencial Global 

ou de terceiros utilizando a nossa ferramenta de permissão de cookies. Desativando os 

cookies de monitorização, por exemplo, assegura que a Potencial Global deixará de 

monitorizar o seu comportamento online. Contudo, tenha por favor em atenção que 

desativando esse tipo de cookies não significa necessariamente que irá receber menos 

publicidade Potencial Global Significa apenas que a publicidade que irá receber não será 

adaptada aos seus interesses. 

 

5. Que cookies utilizamos? 

Os cookies utilizados nos Sítios da Internet da POTENCIAL GLOBAL podem ser 

genericamente catalogados do seguinte modo: 



 

 

 

Cookies Necessários. 

Estes cookies são essenciais para o correto funcionamento dos Sítios da Internet, 

permitem-lhe movimentar-se pelos nossas Paginas e utilizar as nossas funcionalidades. 

Sem estes cookies, não podemos, por exemplo, memorizar ações anteriores (e.g. texto 

inserido) quando retroceder a uma página visitada na mesma sessão. Estes cookies 

recolhem dados pessoais/podem identificar-me? Estes cookies não o identificam como 

indivíduo. Caso não aceite estes cookies, poderá desativá-los nos termos já indicados, 

não obstante tal poder afetar a performance da página da Internet, ou de partes do 

mesmo. 

 

Cookies de Desempenho. 

Estes cookies recolhem informação sobre a sua utilização dos nossos Sítios da Internet, 

por exemplo que páginas visita com maior frequência, o tempo despendido nos nossos 

Sítios da Internet, e quaisquer problemas detetados, tais como mensagens de erro, o 

que os ajuda a melhorar o desempenho dos nossos Sítios  da Internet. Estes cookies 

recolhem dados pessoais/podem identificar-me? Estes cookies não o identificam como 

indivíduo. Toda a informação recolhida por estes cookies é agregada e portanto 

anónima. É apenas utilizada para melhorar o funcionamento das páginas  da Internet. 

Caso não aceite estes cookies, poderá desativá-los nos termos já indicados, não 

obstante tal poder afetar a performance das Paginas da Internet, ou de partes do 

mesmo. 

Cookies de Funcionalidade. 

Estes cookies permitem que as nossas Páginas memorizem as escolhas que faz (tais 

como o idioma ou a região em que se encontra) para fornecer uma experiência online 

mais personalizada. Estes cookies podem ser também utilizados para memorizar 

alterações que tenha efetuado ao tamanho do texto, à fonte de texto utilizada e outros 

elementos personalizáveis das páginas web. Estes cookies recolhem dados 

pessoais/podem identificar-me? A informação que estes cookies recolhem pode incluir 



 

 

 

dados pessoais que tenha consentido divulgar. Caso não aceite estes cookies, poderá 

desativá-los nos termos já indicados, não obstante tal poder afetar a performance e a 

funcionalidade das páginas de Internet e restringir o seu acesso a algum conteúdo do 

Sitio da Internet. 

 

Cookies Direcionados ou de Publicidades. 

Estes cookies são utilizados para fornecer conteúdo que seja mais relevante para si e 

aos seus interesses. São também utilizados para fornecer publicidade direcionada ou 

limitar o número de vezes que visualiza um anúncio, bem como para ajudar a avaliar a 

eficácia das campanhas publicitárias tanto em sites POTENCIAL GLOBAL como em 

paginas externos à Potencial Global. Eles lembram-se se visitou anteriormente os 

nossos Sítios da Internet e esta informação é partilhada com terceiros, incluindo 

publicitários e as nossas agências. Estes cookies poderão estar também ligados a 

funcionalidades do Sítios da Internet fornecidas por terceiros. Estes cookies recolhem 

dados pessoais/podem identificar-me? A maioria deste tipo de cookies monitoriza os 

consumidores através do ID ou endereço IP do seu Dispositivo, e portanto poderão 

recolher dados pessoais. Caso não aceite estes cookies, poderá desativá-los nos termos 

já indicados. 

Cookies de Terceiros. 

Temos vários parceiros que poderão também colocar cookies no seu dispositivo em 

nosso nome quando visita os nossos Sítios  da Internet para lhes permitir fornecer 

publicidade POTENCIAL GLOBAL personalizada nos seus domínios, como por exemplo 

Facebook e Google DoubleClick. Esforçamo-nos por identificar estes cookies antes de 

serem utilizados para que possa decidir se os pretende aceitar ou não. Utilizamos 

também vários parceiros para fornecer experiências digitais e funcionalidades nos 

nossos Sitio da Internet. Por exemplo, enquanto navega nas Páginas da POTENCIAL 

GLOBAL poderá receber cookies de terceiros que oferecem algumas das suas 



 

 

 

funcionalidades nos nossos Sitio da Internet (e.g., um vídeo proveniente do Youtube), 

embora tenha retirado ou recusado o seu consentimento para utilizar os nossos próprios 

cookies. Isto ocorre quando tenha dado o seu consentimento direto para utilizar esses 

cookies de terceiros. Nesses casos, deverá retirar diretamente o seu consentimento nos 

Sítio da Internet dos terceiros respetivos. Estes cookies recolhem dados 

pessoais/podem identificar-me? Com base no tipo de cookies utilizado pelos terceiros 

respetivos, a informação recolhida por esses cookies poderá incluir dados pessoais. 

Caso não aceite estes cookies, poderá desativá-los nos termos já indicados. 

6. Duração dos cookies que utilizamos 

Em termos de duração, poderemos utilizar dois tipos diferentes de cookies nos nossos 
Sítios  da Internet: 

Cookies de Sessão. 

Estes cookies são temporários e permanecem no seu dispositivo até que deixe os 
nossos Sítios  da Internet; 

Cookies Permanentes. 

Estes cookies permanecem no seu dispositivo durante muito mais tempo ou até que os 
apague manualmente (o tempo de permanência de um cookie no seu dispositivo irá 
depender da duração ou “tempo de vida” do cookie específico, bem como das 
definições do seu browser, como descrito abaixo). 

 

 

 

 

 


