
1  

Política dos Cookies IoMET 
Versão atualizada no dia 27 de 

Maio de 2019 
 

1. O que é um cookie? 
 

 

Um cookie  é um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um site de Internet para o 
navegador do usuário, quando o utilizador visita um site ou consulta  publicidade, no seu computador, 
smartphone ou tablette (abaixo “terminal”). 
 
Tem como finalidade recolher informações relativas à sua navegação e propor-lhe serviços adaptados ao seu 
terminal. Os cookies são geridos pelo seu navegador internet e somente o emissor do cookie lê ou pode alterar 
as informações contidas no mesmo. 
 
2. Que tipos de cookies recolhemos e para que fins? 

 

 

Quando visita o site https://pro.iomet.pt (abaixo o “site”), os seguintes  cookies são colocados no seu terminal. 
 

- Cookies necessários para a navegação no seu site 
  

A Nutergia coloca os cookies necessários à sua navegação no Espaço Pro.IoMET e no Site. Estes cookies 
permitem-lhe, por exemplo: 

• Acesso às áreas reservadas e pessoais do nosso Site (PHP5ESSID) 
• Memorizar a língua adequada do site (il8next)  

 
Sem estes cookies, o Site não pode ser usado normalmente. Eles são mantidos por 11 meses.    

 
- Cookies que permitem a realização de estatísticas 

 
O Google Analvtics deposita cookies no seu Terminal para fins estatísticos. Estes cookies estão sujeitos ao seu 
consentimento.  
Você pode configurar estes cookies diretamente nas configurações do seu navegador, de acordo com o Artigo 4  
 –  Como gerir os seus cookies? Abaixo. 
 

 
3. Qual é a base para a coleta de cookies? 

 

 

O depósito de cookies e a sua coleta baseiam-se essencialmente no consentimento do utilizador da internet. 
Deve, portanto, ser capaz de exprimir e alterar em qualquer altura e de forma grátis, as escolhas propostas 
pelo navegador.  
 
 

 
4. Como gerir os cookies? 

 

 

Várias opções são lhe propostas para gerir os cookies. 
 

- Configurando o software do seu navegador 

Pode alterar estas configurações no seu navegador de maneira a que os cookies sejam registados no seu 
Terminal ou, pelo contrário, serem rejeitados, de forma sistemática ou em função do emissor. Também pode 
configurar o seu software de navegação para que a aceitação ou a recusa dos cookies lhe seja proposto antes 
que um cookie seja registado no seu software. 
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Para a gestão de cookies e das suas escolhas, a configuração de cada navegador é diferente. Está descrito no 
menu de ajuda do seu navegador, o que lhe permitirá saber como modificar as suas preferências em termos de 
cookies. 

• Pour Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com 
• Pour Safari™: http://support.apple.com 
• Pour Chrome™: http://support.google.com 
• Pour Firefox™: http://support.mozilla.org/ 
• Pour Opera™: http://help.opera.com 
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