
POLÍTICA DE COOKIES 

 

TEXTO NA PRIMEIRA PÁGINA (BANNER) 

Esta página utiliza cookies para analisar, de forma anónima e para fins estatísticos, o 
uso que faz do website, melhorar os conteúdos e a sua experiência de navegação. 
Aceda à Política de Cookies.  

 

TEXTO NA SEGUNDA PÁGINA (POLÍTICA DE COOKIES) 

Com o fim de facilitar a sua navegação pelo website, a INCATEMA CONSULTING & 
ENGINEERING, S.L. (doravante a “INCATEMA”) com sede social em Madrid, rua 
Poeta Joan Maragall, 1, 10.º andar (28020), com NIPC B82512609, comunica-lhe que, 
com o fim de facilitar a sua navegação, utiliza cookies ou outros ficheiros de 
funcionalidade similar (doravante as “Cookies”) no seu website 
www.incatemaconsulting.es (o “Website”). 

A presente política tem como objetivo informá-lo (doravante o “Utilizador”) sobre as 
cookies utilizadas neste Website. Ao utilizar os nossos serviços, aceita o uso que 
fazemos das cookies. De qualquer forma, informamos-lhe que o prestador é o 
responsável pelas Cookies e pelo tratamento dos dados obtidos através das Cookies 
próprias e de terceiros, e que decide a finalidade, o conteúdo e o uso do tratamento da 
informação recolhida. Poderá retirar, em qualquer momento, o seu consentimento 
quanto à utilização desta tecnologia através das funções do seu navegador, ao 
desativar as Cookies ou ao bloquear a possibilidade de serem transferidos para o seu 
dispositivo.  

O que são as Cookies? 

As Cookies são ficheiros que ficam armazenados no dispositivo do Utilizador quando 
este visita um website. As Cookies permitem-nos facilitar a navegação ao aceder ao 
Website, ao melhorar a sua qualidade e ao ajudar a resolver possíveis erros de 
funcionamento do mesmo. 

O que fazem as Cookies? 

As nossas Cookies não identificam pessoalmente o Utilizador, recolhem dados neutros. 
São utilizados pelos websites para melhorar a navegação do Utilizador, ao facilitar que 
os dados viajem pela rede com segurança e ao ajudar a entender que informações dos 
websites são mais úteis ou para saber que ofertas podem ser do interesse de cada 
Utilizador.  

Que Cookies são utilizadas por este website? 

Este website utiliza Cookies técnicas e de análise.  

A seguir, facultamos informação sobre as Cookies utilizadas no Website. 



Cookies de análise: 

Permitem realizar um seguimento e análise do comportamento dos utilizadores dos 
websites aos quais estão vinculadas. É reunido o conjunto da informação recolhida 
sobre a totalidade de visitantes do Website, sendo por isso anónima. Essa informação é 
utilizada com o objetivo de medir a atividade dos websites, aplicação ou plataforma, 
assim como para a elaboração de perfis de navegação dos utilizadores, para se 
conseguir implementar melhorias de acordo com a análise dos dados sobre a utilização 
realizada pelos utilizados em relação ao serviço.  

A INCATEMA não pode controlar nem se responsabiliza pelo conteúdo e veracidade 
dos termos e condições e das políticas de privacidade da Google Analytics. É a Google 
Inc que determina a finalidade do tratamento e a utilização da informação captada 
sobre os mesmos, assim como o funcionamento e duração das cookies, e que, de acordo 
com informação proporcionada por ambas, o utilizador pode evitar a captação dessa 
informação, ao recusar a instalação de cookies através da configuração do seu 
navegador.   

Denominação das 
cookies 

Finalidade 

Google 
Analytics 

_utma 

Trata-se de uma cookie persistente que expira após 20 anos. 
Realiza um seguimento do número de vezes que um 
utilizador entrou o Website, quando foi a primeira e a última 
vez que o visitou.  

_utmb 
É utilizada para conhecer a duração da visita ao Website.  

_utmc 

_utmz 

Realiza um seguimento dos websites que o utilizador visitou 
anteriormente, o motor de pesquisa utilizado pelo utilizador, 
onde clicou e a localização geográfica em que a pesquisa foi 
realizada. A duração máxima que podem ter é de seis meses. 

_utmt 

É utilizada para limitar a percentagem de pedidos.  

No website da Google, é possível consultar a descrição das 
cookies utilizadas pelo sistema Google Analytics e o seu 
período de validade; para obter mais informações clique 
aqui. 

Google 
NID 

É um identificador utilizado por aplicações da Google com a 
finalidade de armazenar informações sobre as preferências 
do utilizador. 



 

 

 

 Cookies técnicas: 

Permitem que o utilizador navegue pelo Website e utilize as diferentes opções ou 
serviços disponíveis, e são necessárias para se poder aceder a todas as secções sem 
problemas. Por exemplo, são utilizadas para controlar o tráfego e a comunicação de 
dados, identificar a sessão, aceder a partes de acesso restrito, relembrar os elementos 
presentes num pedido, realizar o processo de compra de um pedido, realizar o pedido 
de registo ou participação num evento, utilizar elementos de segurança durante a 
navegação, armazenar conteúdos para a difusão de vídeos ou som ou partilhar 
conteúdos através das redes sociais.  

O Website pode utilizar Cookies que relembrem as preferências de navegação durante 
a sua visita. Entre estas, pode reconhecer o tipo de dispositivo através do qual o 
utilizador está a navegar, com a finalidade da personalização da interface do 

Utilizador. 

 

 

 

Para que são utilizadas cookies neste Website? 

Os principais objetivos das nossas Cookies são a melhoria da sua experiência de 
navegação ao permitir a sua identificação e facilitar o seu acesso às informações que 
sejam do seu interesse.  

Nunca utilizamos as Cookies com fins publicitários, próprias ou de terceiros. 

Como pode configurar ou desabilitar as suas cookies? 

Denominação das 
cookies 

Finalidade 

CONSENT 

Permite armazenar e encriptar as preferências do utilizador e 
a informação durante a visualização das páginas com os 
mapas de Google presentes. 

1P_JAR 
Permite ajudar a personalizar os anúncios de acordo com os 
interesses do utilizador. 



Em conformidade com a regulamentação legal em vigor, disponibilizamos-lhe as 
informações que lhe permitam configurar o seu navegador/navegadores de Internet 
para manter a sua privacidade e segurança em relação às Cookies. O utilizador pode 
restringir, bloquear ou eliminar as cookies deste Website em qualquer momento, ao 
modificar a configuração do seu navegador na Internet. No entanto, no caso de não 
permitir a instalação de Cookies no seu navegador, é possível que não possa aceder a 
alguns dos serviços e que a sua experiência no Website possa ser menos satisfatória.  

Contudo, facultamos-lhe a informação e as hiperligações para os websites de suporte 
oficiais dos principais navegadores para que possa determinar se pretende ou não 
aceitar a utilização de Cookies. 

§ Internet Explorer 

§ Mozilla Firefox 

§ Google Chrome	

§ Opera	

§ Safari 

§ IOS	


