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Política de Cookies do Site do Nature Forest Tourism 

 

O nosso site utiliza cookies de forma a melhorar o desempenho e a experiência de navegação 

do utilizador. 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto com informações relevantes que são processadas 

quando visita um site através do computador, telemóvel ou outro dispositivo. 

Qualquer site ou navegador de internet (browser) permite ao utilizador aceitar, recusar ou 

apagar cookies, através das definições do próprio navegador. Contudo, se optar por desativar 

os cookies, alguns serviços do site irão deixar de funcionar, afetando assim a sua experiência de 

navegação no site. 

Este site utiliza cookies para conseguir guardar as suas preferências e oferecer-lhe uma 

experiência mais personalizada. Assim, o site lembrar-se das informações que deu e evita que 

as tenha de dar repetidamente. 

Usamos cookies de análise para melhor perceber quem visita o nosso site, quais as páginas mais 

vistas e com isso melhorar os nossos serviços, recomendamos que os cookies sejam aceites, pois 

estes aumentam a rapidez da resposta de navegação. 

Existem vários tipos de cookies: 

Cookies essenciais – São bastante importantes para aceder a áreas específicas do site 

permitindo uma navegação correta. 

Cookies de essenciais – São cookies fundamentais para aceder ao site e permitem a navegação 

no site e a utilização das suas aplicações, tal como o acesso a áreas seguras através de login. 

Estes cookies não recolhem informação sobre o utilizador que possa ser utilizada para fins de 

marketing ou de identificar as visitas do utilizador a websites. Sem eles, certos serviços não 

podem ser prestados 

Cookies analíticos - Este tipo de cookies permite analisar a forma como os utilizadores utilizam 

o sítio, conhecer as páginas mais populares e monitorizar o desempenho do site, possibilitando 

perceber possíveis mensagens de erro no site. Nunca serão reveladas informações de cariz 

pessoal. 

Cookies funcionais – Permitem relembrar as preferências do utilizador relativamente à 

navegação no site. Assim, o utilizador não necessita de o reconfigurar e personalizar cada vez 

que o visita. 

Cookies de publicidade – Permite direcionar a publicidade em função dos interesses e hábitos 

de utilização de cada utilizador dentro e fora do nosso site. Estes cookies são utilizados para 

suportar a realização de ações de marketing e comunicação mais direcionada, ajudando também 

a medir a eficácia da publicidade. 

Relativamente à sua validade, os cookies utilizados podem ainda ser: 

Cookies permanentes – Ficam armazenados ao nível do browser e nos seus dispositivos de 

acesso (e.g., computador, telemóvel e/ou tablet) e são utilizados sempre que o utilizador visita 

novamente o site. Em geral, são utilizados para direcionar a navegação de acordo com os 

interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais personalizado. 
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Cookies de sessão – São gerados e estão disponíveis até encerrar a sessão. Da próxima vez que 

o utilizador aceder ao seu navegador de internet (browser) os cookies já não estarão 

armazenados. A informação obtida permite gerir as sessões, identificar problemas e fornecer 

uma melhor experiência de navegação. 

Qualquer questão estamos disponíveis através dos nossos contactos gerais, preferencialmente 

por e-mail: natureforestourism@gmail.com. 


