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Cookies
Informações relativas à utilização de cookies
O que é um cookie e para que serve?
Um cookie é um ficheiro de texto armazenado, consoante as opções feitas pelo utilizador, no seu terminal (computador, telemóvel ou tablet) quando é
visitado um site ou consultada uma publicidade, com o intuito de recolher informações sobre a navegação e, em seguida, propor serviços adaptados ao
terminal (computador, telemóvel ou tablet).
Os cookies são geridos pelo navegador internet e somente o emissor de um cookie pode ler ou alterar as informações ali contidas.
O cookie permite identificar o terminal onde está armazenado durante o prazo de validade ou de armazenamento do cookie em questão. Não permite
identificar pessoalmente o utilizador.

Que categorias de cookies são utilizadas pelos sites do grupo VINCI Energies?
Os cookies técnicos são necessários para a navegação no nosso site, bem como para o acesso aos diferentes produtos e serviços. Os cookies técnicos
permitem nomeadamente reconhecer o utilizador (mas sem o identificar), indicar a sua visita nesta ou naquela página, melhorando assim o conforto de
navegação: adaptar a apresentação do site às preferências de visualização do terminal (língua utilizada, resolução do ecrã), memorizar as palavras-passe
e outras informações relativas a um formulário preenchido pelo utilizador no site. Os cookies técnicos também permitem implementar medidas de
segurança. Estes cookies não podem ser desativados nem configurados sob pena de não poder ter acesso ao site e/ou aos serviços do site.

Nome do cookie

Função

Prazo de conservação

pll_language

Gestão das diversas línguas no site

Duração de vida 1 ano

cookie-law

Gestão da aceitação dos cookies no site

Duração de vida 13 meses

Os cookies de medição de audiência (também chamados cookies «analíticos») são emitidos por nós ou pelos nossos serviços técnicos para medir a
audiência dos diversos conteúdos e rubricas do nosso site, a fim de os avaliar e organizar melhor. Estes cookies permitem também, se for o caso, detetar
problemas de navegação, e por conseguinte, aprimorar a ergonomia dos nossos serviços. Estes cookies produzem somente estatísticas anónimas e
volumes de frequentação, excluindo qualquer informação individual. A duração de vida destes cookies de medição de audiência não ultrapassa 13 meses.

Nome do cookie

Função

Prazo de conservação

_ga

Distinguir os utilizadores

Duração de vida 13 meses

_gat

Limitar a taxa de atualização das estatísticas

Duração de vida 1 minuto

_gid

Distinguir os utilizadores

Duração de vida 24 horas

Os cookies «Redes sociais» permitem partilhar os conteúdos do nosso site com outras pessoas ou transmitir a estas pessoas a consulta do utilizador
ou a sua opinião acerca de um conteúdo do site. É o caso, nomeadamente, dos botões « partilhar », « gosto » das redes sociais « Facebook » ou «
Twitter ». A rede social que fornece este botão aplicativo é suscetível de identificar o utilizador graças ao botão, mesmo que este não o tenha utilizado
quando consultou o nosso site. Sugerimos consultar as políticas de privacidade destas redes sociais a fim de saber para que fins, nomeadamente
publicitários, são utilizadas as informações de navegação que podem recolher graças a estes botões aplicativos. A duração de vida destes cookies não
ultrapassa 13 meses.
Facebook

As seguintes funcionalidades do Facebook podem ser integradas aos nossos sites web e são suscetíveis de ler ou de instalar cookies Facebook :
– Botão “Gosto” do Facebook (permite ao utilizador indicar que gosta de um elemento no Facebook
– Conectar-se ao Facebook (permite ao utilizador conectar-se à sua conta Facebook e interagir com os nossos sites web por meio desta conta)
– Partilhar no Facebook (permite ao utilizador partilhar com outros um elemento no Facebook)
– Facebook Social Graph (permite aos nossos sites web extrair elementos do Facebook e os encaminhar para os nossos sites, como imagens do perfil
utilizador ou a publicação de posts públicos)
Clique aqui para consultar a política de privacidade do Facebook
Clique aqui para obter informações sobre os cookies utilizados pelo Facebook
Twitter
As seguintes funcionalidades Twitter podem ser integradas aos nossos sites web e são suscetíveis de ler ou de instalar cookies Twitter :
– Conexão ao Twitter (permite ao utilizador conectar-se à sua conta Twitter e interagir com os nossos sites web por meio desta conta)
– Botão Tweetar
Clique aqui para consultar a política de privacidade do Twitter
Clique aqui para obter informações sobre os cookies utilizados pelo Twitter
YouTube & Google
As seguintes funcionalidades YouTube ou Google podem ser integradas aos nossos sites web e são suscetíveis de ler ou de instalar cookies YouTube ou
Google :
– Leitor de vídeo YouTube (permite exibir vídeos YouTube nos nossos sites web)
– Conexão ao YouTube (permite ao utilizador conectar-se à sua conta YouTube e interagir com o DEC por meio desta conta)
Clique aqui para consultar a política de privacidade do Google (aplica-se igualmente ao YouTube)

As opções para gerir os cookies
O utilizador pode configurar os cookies que utilizamos nos sites do Grupo VINCI Energies de duas maneiras : graças à ferramenta de gestão dos
cookies disponível no site, ou graças aos parâmetros do seu navegador internet. Pode optar a qualquer momento por desativar total ou parcialmente os
cookies graças ao mecanismo de configuração dos cookies (botões de ativação ou desativação) que se encontra na secção « para saber mais e
configurar os cookies » da barra de cookie, com exceção dos cookies técnicos necessários ao funcionamento do site conforme indicado acima. O seu
navegador pode também ser configurado para armazenar, ou, pelo contrário, recusar cookies no seu terminal.

Recusar um cookie por meio do software de navegação:
A qualquer momento, o utilizador pode desativar total ou parcialmente os cookies. O navegador também pode ser configurado de modo a assinalar os
cookies depositados no terminal e a perguntar ao utilizador se os aceita ou não (individualmente ou na totalidade). Recordamos contudo que a
desativação de todos os cookies impedirá o utilizador de utilizar o nosso site em condições normais, a não ser para as funções básicas.
Para gerir os cookies e as preferências, cada navegador tem uma configuração própria, que aparece descrita no menu de ajuda do navegador e indica ao
utilizador como modificar as suas preferências acerca dos cookies. Para :
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Também pode configurar o seu navegador para que este envie um código informando os sites web que não deseja ser rastreado (opção « Do No Track »).
Para :
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Recusar um cookie de audiência:
No nosso site, os cookies de audiência são depositados pela empresa Google Analytics.
Se não quiser que o nosso site armazene cookies no seu navegador para fins de medição de audiência, pode clicar no link de desativação a seguir, que
armazenará no seu navegador um cookie cuja única função é de os desativar. Clique aqui para recusar os cookies de medição de audiência do
Google.
Se quiser bloquear globalmente a utilização dos seus dados pelos ficheiros JavaScript do Google Analytics, descarregue o módulo complementar de
navegador para a desativação do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-br

Recusar um cookie emitido por uma rede social:
Se não quiser que o nosso site armazene cookies no seu navegador para este fim, pode clicar nos seguintes links de desativação que armazenarão no
seu navegador um cookie cuja única função é de neutralizar a utilização dos outros cookies oriundos de um mesmo emitente. A desativação destes
cookies torna impossível qualquer interação com a(s) rede(s) social(is) em questão:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

No que resulta uma recusa dos cookies?
Atenção, para que as preferências do utilizador sejam tidas em conta, necessitam de um ou vários cookies determinados. Se suprimir todos os cookies
armazenados no seu terminal relativos ao nosso site, já não poderemos saber o que foi alvo de consentimento ou de recusa. Isto resulta na reinicialização
do seu consentimento, e o utilizador deverá novamente recusar o(s) cookie(s) que não quer conservar. Da mesma forma, se utilizar um outro navegador
Internet, deverá novamente recusar estes cookies, porque as suas preferências, bem como os cookies relevantes, dependem do navegador e do terminal
(computador, tablet, smartphone,etc.) utilizado para consultar o nosso site.

Mais informações sobre os cookies
Pode consultar o site da CNIL, neste link : « Cookies : les outils pour les maîtriser » (em francês).
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ASSINE A NOSSA NEWSLETTER

❯

VINCI

Assine nosso boletim.

❯

VINCI Foundation

Selecione uma ou mais listas:

❯

The City Factory

❯

The Agility Effect

Contato

Informação legal

Notícia

Evento
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E-mail

Mapa do Site

FOLLOW US

Configurar cookies
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