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*Estes links estabelecem ligação com sites de terceiros sobre os quais não temos controle – não se pode reivindicar responsabilidade caso sejam inexatos.

Cookies

O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que contêm letras e números e são colocados em seu computador ou dispositivo. Os cookies são criados quando você 
visita um site que utiliza cookies e podem ser utilizados para manter o registro das páginas visitadas no site, ajudando-o a continuar de onde parou ou lembra-lo 
de suas preferências, como domínio de mercado, tipo de investidor e configurações de idioma.

Por que utilizamos cookies neste treinamento?
Utilizamos cookies para acompanhar seu progresso no treinamento de forma que você possa continuar mais tarde caso não consiga conclui-lo em uma única 
sessão. Os dados não serão utilizados para identificar visitantes individuais.
Caso deseje controlar e remover cookies, isto pode ser feito por meio de configurações no seu browser, conforme descrito mais detalhadamente abaixo. Utiliza-
mos tipos diferentes de cookies nos sites específicos de cada país.

As seguintes categorias de cookies NÃO são utilizadas pelo treinamento:
Cookies para marketing, rastreamento de site cruzado anônimo:
Estes cookies podem ser utilizados para rastrear os visitantes dos sites. Podem ser utilizados para construir o perfil de busca e/ou o histórico de navegação de 
cada visitante.
Cookies para marketing e propaganda direcionada:
Estes cookies podem ser utilizados para rastrear hábitos e atividade de navegação. Estas informações podem ser utilizadas para habilitar conteúdo de market-
ing relevante/personalizado para o visitante.

Como administrar e recusar cookies
Você pode definir ou alterar os controles de seu browser para aceitar ou recusar cookies. Fique ciente de que a restrição a cookies poderá afetar a funcionalidade 
de um site. Várias das funções interativas oferecidas pelos sites dependem de cookies e desabilitá-los ou bloqueá-los pode impedir a operação destes serviços 
ou reduzir sua utilidade.
Caso você opte por recusar cookies neste treinamento, seu progresso não será salvo entre sessões. Você ainda poderá concluir o treinamento, caso o realize 
integralmente em uma única sessão.
Diferentes browsers podem utilizar diferentes métodos de administração de cookies. Siga as instruções abaixo, fornecidas diretamente pelos fabricantes de 
browsers, para configurar o seu browser*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)
• Google Chrome
• Safari 
• Firefox 

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookies-websites-utilizam-monitorizar-preferencias

