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POLÍTICA DE COOKIES 
 

O website www.ecomobile.pt recorre, ao uso de cookies, por forma a 

melhorar e entender como é utilizada a plataforma. Os cookies 
permitem reconhecer quando utiliza o website, bem como oferecer 

uma experiência de navegação positiva. Ao utilizar a plataforma, o 
utilizador aceita que a Ecomobile – Aluguer de Veículos Automóveis, 

Sociedade Unipessoal, Lda. possa usar cookies para esses fins.  
 

Os cookies consistem em pequenos ficheiros de texto, que são 
colocados dentro do computador, do tablet ou do telemóvel do 

utilizador com a sua autorização. 
 

TIPOS DE COOKIES E SUA FINALIDADE: 
 

Cookies estritamente necessários (essenciais) 

Permitem a navegação no website e a utilização das suas aplicações, 
bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os 

serviços, que tenha requerido, não podem ser prestados. Alguns 
cookies são essenciais para aceder a áreas específicas do website. 

 
Cookies Analíticos 

Estes cookies são utilizados para analisar a forma como os utilizadores 
usam o website e monitorar a performance deste. Isto permite fornecer 

uma experiência de alta qualidade ao personalizar a oferta e 
rapidamente identificar e corrigir quaisquer problemas que surjam. 

Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise 
estatística, sem nunca recolher informação de caráter pessoal. 

 
Cookies de Funcionalidade 

Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do 

website, de forma que não seja necessário voltar a configurar o website 
cada vez que o visita. 

 
Cookies de Terceiros 

Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. 
Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget 

com dados do utilizador. 
 

OS COOKIES PODEM SER: 
 

Cookies Permanentes 
Ficam armazenados, por tempo variável, ao nível do navegador de 

Internet (browser) nos seus dispositivos de acesso (PC, mobile e 
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tablet) e são utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita ao 

website. Geralmente são utilizados para direcionar a navegação de 

acordo com os interesses do utilizador, permitindo prestar um serviço 
mais personalizado. 

 
Cookies de Sessão 

São temporários, permanecem nos cookies do navegador de Internet 
(browser) até sair do website. A informação obtida permite identificar 

problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação. 
 

COMO PODE GERIR OS COOKIES? 
 

Os cookies ajudam-no a tirar o máximo proveito do website da 
Ecomobile – Aluguer de Veículos Automóveis, Sociedade Unipessoal, 

Lda., tal como poder efetuar uma reserva para poder alugar uma 
determinada viatura. Os navegadores de Internet (“browsers”) mais 

comuns permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, 

nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no 
próprio software. O website da Ecomobile – Aluguer de Veículos 

Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda. permite ao utilizador depois 
de autorizar o uso de cookies, poder desativar não somente a parte 

mas a totalidade dos cookies. 
 

Saiba mais AQUI sobre cookies através do website da Deco/Proteste.  
 

https://www.deco.proteste.pt/info/institucional/utilizacao-de-cookies

