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Informação Pública 

 

 
  



Esta Política de cookies é parte integrante dos Termos de Uso e da Política de Privacidade 
de https://www.bpg.pt/ (doravante denominado “Site”). O acesso e navegação no site, ou o uso dos seus 
serviços, implica a aceitação dos termos e condições contidos nos Termos de Uso e na Política de Privacidade. 
 
Para facilitar e proporcionar uma melhor experiência de navegação através do site, o BANCO PORTUGUÊS DE 
GESTÃO, S.A., com sede na Rua do Salitre, 165 a 167, 1250-198 Lisboa, inscrito na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 504655361 (doravante designada 
apenas por “BANCO”), informa que utiliza cookies ou outros arquivos de funcionalidade similar (a seguir 
“cookies”). 
 
Devido ao modo como funcionam os standards de comunicação de Internet, o acesso aos websites pode 
implicar a utilização de cookies. Em qualquer caso, informamos que o BANCO é responsável pelos cookies e 
pelo tratamento dos dados obtidos através dos cookies próprios e de terceiros, decidindo sobre o propósito, 
conteúdo e uso do tratamento das informações recolhidas. 
 
O que são cookies? 
Os cookies são arquivos que contêm pequenas quantidades de informação que são descarregadas para o 
dispositivo do utilizador quando visita uma página da Web. O objetivo principal é reconhecer o utilizador 
sempre que ele acede ao site, permitindo também melhorar a qualidade e oferecer um melhor uso do site. 
Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet; estes não danificam o equipamento / dispositivo 
do utilizador e, se estiverem ativados na configuração do seu navegador, ajudam a identificar e resolver 
possíveis erros na operação do site. 
 
Uso de Cookies pelo BANCO 
Ao aceder ao site, o utilizador aceita expressamente o uso deste tipo de cookies nos seus dispositivos. Se 
desativar os cookies, a sua navegação no site poderá não ser otimizada e alguns dos utilitários disponíveis no 
site podem não funcionar corretamente. 
Especificamente, o BANCO usa cookies para os propósitos estabelecidos abaixo. Se, no futuro, o BANCO usar 
outros cookies com a finalidade de conceder mais e melhores serviços, o utilizador será devidamente 
informado disso. 
 
Cookies de sessão 
A ferramenta de aviso sobre o uso de cookies instalados no site pode usar um cookie de sessão cujo objetivo 
é lembrar as preferências do utilizador em relação às informações fornecidas neste mecanismo, para cumprir 
o dever de informação sobre o uso de cookies. 
Guardam um identificador único e aleatório que permite identificar uma sessão individual. Apenas 
permanecem ativos durante a sua visita, sendo eliminados após encerramento do navegador. 
 
Cookies de experiência de utilização 
Ao carregar e aceder ao site, os dados podem ser armazenados para facilitar a sua navegação de maneira 
mais rápida, mais ágil e simples. Assim, guardam as suas preferências para melhorar a sua experiência em 
visitas futuras. 
 
Cookies de estatísticas 
Durante a utilização do site, podem ser armazenados dados anónimos sobre essa mesma utilização, de forma 
a analisar e melhorar o serviço prestado ao utilizador. Estes cookies são colocados por terceiros por conta do 
BANCO. 
 
Configuração do utilizador para evitar cookies 
Em conformidade com a legislação vigente, fornecemos as informações que permitem configurar o seu 
browser para gerir e manter a sua privacidade e segurança em relação aos cookies. Portanto, fornecemos 

https://www.bpg.pt/


informações e hiperligações para os sites de suporte oficiais dos navegadores principais para que possa 
decidir se aceita ou não o uso de cookies. 
Assim, pode bloquear cookies através das ferramentas de configuração do browser ou pode configurá-lo para 
receber uma notificação quando um servidor quiser guardar um cookie: 
Deve entender-se que o utilizador aceita o uso de cookies se continuar a navegar nesta página sem antes 
proceder à sua desativação. 
As definições de cookies podem ser alteradas nas preferências do seu navegador. Selecione abaixo o 
navegador que está a utilizar para obter mais informações: 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

Quanto a todos os outros navegadores de internet, por favor, procure a opção no menu “ajuda” ou contacte o 
fornecedor. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pt_PT

