
 
 

POLÍTICA DE USO DE COOKIES NO SITE ENGDB.COM.BR 

Quando você visita um site, ele pode armazenar ou coletar informações no seu 

navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre 

você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para fazer o site 

funcionar como você espera. As informações normalmente não o identificam 

diretamente, mas podem oferecer uma experiência na web mais personalizada. Como 

respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de 

cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas 

configurações padrão. No entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar 

sua experiência no website e os serviços que podemos oferecer. 

 

Cookies estritamente necessários 

Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados 

nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações 

levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como 

definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. 

Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas 

algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer 

informação pessoal identificável. 

Cookies de Análise 

Cookies de análise incluem os de desempenho e funcionalidade. 

Cookies de desempenho 

Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir 

e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as 

páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo 

website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por  



 
 

conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o 

nosso site. 

Cookies de funcionalidade 

Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização 

melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos 

serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas 

funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente. 

Cookies de marketing 

Cookies de marketing incluem os de publicidade e redes sociais. 

Cookies de publicidade 

Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de 

publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os 

seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não 

armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação 

exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá 

menos publicidade direcionada. 

 


