
POLÍTICA DE COOKIES 
 

A SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A, com sede na Estrada da Alfarrobeira, 51, 

2625-244 Vialonga, com o capital social de EUR 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), registada 

na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira sob o número único de matrícula e 

identificação de pessoa coletiva 511147236 (a “SCC”), utiliza cookies para proporcionar-lhe uma 

melhor experiência online. Para que faça uma utilização completa do WebSite 

http://www.cergal.pt da SCC (de ora em diante, o “WebSite”) seu computador, tablet, ou telefone 

móvel precisará aceitar cookies. 

 

A maior parte da informação referida na Política de Proteção de Dados é recolhida através do 
uso de cookies ou por técnicas similares. Por favor, note que ao continuar a utilizar o Site, está de 
acordo com o uso dos Cookies na maneira descrita nesta Política de Cookies. Sentimos, portanto, 
que é importante que leia a Política de Cookies cuidadosamente, para que saiba que cookies e 
técnicas similares o nosso Site utiliza e para que finalidades. 

 

1. O QUE É UM COOKIE? 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que contêm pequenas quantidades de informação 
que são transferidas e que podem ser armazenadas no seu dispositivo, por ex., no seu 
computador (ou noutros dispositivos com internet, como um smartphone ou tablet). Dentro das 
técnicas similares que utilizamos que podem ser similares aos cookies estão os pixéis de 
acompanhamento (tracking pixels), web beacons e a recolha de impressão digital através do seu 
dispositivo. Quando referirmos “Cookies” estaremos a incluir todas estas técnicas, isoladas ou 
combinadas.  

Esta Política de Cookies fornece informações sobre os Cookies que utilizamos e as finalidades. A 
nossa Política de Proteção de Dados Pessoais esclarece em detalhe os dados pessoais que 
recolhemos e como poderemos utilizar tais dados pessoais. 

 
 

2. COOKIES UTILIZADOS NO WEBSITE 
Ao clicar “Sim” no separador de Cookies, dará o seu consentimento para que a SCC armazene 
e/ou leia Cookies. Utilizamos vários tipos de cookies diferentes: a) Cookies Funcionais e b) Cookies 
Analíticos. Alguns são cookies de sessão temporárias e que nos permitem associar as suas ações 
durante uma sessão de navegação. Cookies de Sessão são apagados quando fechar o navegador. 
Outros são cookies persistentes, que continuam no seu dispositivo pelo período de tempo 
especificado no cookie. O Site poderá utilizar cookies para os seguintes efeitos: 
  

A. COOKIES DE FUNCIONALIDADE 
Os cookies de funcionalidade são utilizados para lhe oferecer a melhor experiência de utilizador 
possível. Os cookies necessários são essenciais e ajudam-no a navegar no WebSite. Estes cookies 
permitem que só tenha de passar uma vez pelo age-gate e que, por exemplo, o seu cesto seja 
guardado durante todos os passos do seu processo de finalização de compra, sendo este o caso. 
Isto ajuda a suportar a segurança do WebSite e as funcionalidades básicas. Estes cookies são 
necessários para o funcionamento correto do nosso WebSite. Por isso, se bloquear estes cookies, 
não podemos garantir a sua utilização ou a segurança do nosso WebSite durante a sua visita. 
  

B. COOKIES ANALÍTICOS 

http://www.cergal.pt/
http://cergal.pt/media/2272/politica-protecao-dados-pessoais-cergal.pdf


Os cookies analíticos de desempenho ajudam-nos a entender o comportamento dos nossos 
visitantes e a utilização do nosso Site, de forma agregada. Isto permite-nos melhorar 
continuamente o Site, para lhe oferecer a melhor experiência de compras. Estes cookies também 
são utilizados para nos ajudar a compreender o que interessa aos nossos utilizadores, assim como 
medir a eficácia da nossa publicidade. Alguns destes cookies são geridos por terceiros, podendo 
consultar as notificações de privacidade de terceiros do nosso Site para mais informações.  
 

Utilizamos cookies da Google Analytics para obter uma visão geral dos hábitos e volumes dos 
visitantes, o que nos ajuda a melhorar a experiência no Site. Poderá recusar o uso de cookies ao 
selecionar nas definições do seu navegador, como descrevemos abaixo. Ainda, poderá não 
possibilitar a recolha e use de dados pela Google (cookies e endereço de IP) ao baixar e instalar 
o navegador plug-in disponível em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. Poderá 
desabilitar o uso do Google Analytics através do link disable Google Analytics. Esta ligação cria 
uma opção de saída de cookies que previne o processamento de dados adicionais. Para mais 
informações sobre os cookies do Google Analytics, por favor consulte as páginas de ajuda da 
Google e a Política de Proteção de Dados Pessoais:  

Google's Privacy Policy 

Google Analytics Help pages. 

 
3. CONTROLAR AS SUAS DEFINIÇÕES DE COOKIES 
 

Quando nos tiver dado o seu consentimento para a utilização de cookies, podemos guardar um 
cookie no seu computador ou dispositivo para o recordar da próxima vez. Se desejar retirar o seu 
consentimento em qualquer altura, terá de apagar os nossos cookies através das suas definições 
de navegador da internet, ou através da opção “Definições de Cookies” na barra do Site. Poderá 
alterar as suas preferências a todo o momento, clicando no hyperlink disponível, que também 
disponibilizará a possibilidade de revogar o consentimento previamente dado. Este hyperlink 
incluirá uma lista com todos os cookies analíticos e de publicidade.  
 
Por favor, note que a Heineken actualmente não utiliza soluções técnicas que nos possibilitaria 
responder aos sinais “Não acompanhe” do navegador. Além de utilizar o hyperlink 
“Definições/Preferências de Cookies” no Site, poderá gerir as definições de Cookies no seu 
navegado a todo o momento. Note que o seu navegador poderá não disponibilizar a mesma 
gestão de “Definições/Preferências de Cookies” que o nosso site. Se simplesmente desabilitar 
todos os cookies nas definições do navegador, poderá deparar-se com o facto que algumas 
secções ou funcionalidades do Site não funcionarão, pois o seu navegador impedir-nos-á de 
instalar alguns Cookies funcionais necessários. Assim, recomendamos que proceda à gestão de 
cookies utilizando o hyperlink “Definições/Preferências de Cookies” que o nosso site disponibiliza.  
 

4. VISÃO GERAL SOBRE OS COOKIES 

Abaixo encontra uma lista complete de Cookies que poderão estar a ser utilizados no WebSite:  

COOKIES NECESSÁRIOS 

NOME PERSISTÊNCIA DESCRIÇÃO FONTE 

ageGate 1 ano 
Este cookie é 
utilizado para 
rastrear se o 

Cergal 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


utilizador 
concordou com 
ter idade 
mínima 
permitida para 
visualizar o site 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED  1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear o load 
state do cookie 
banner 

Cergal 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED 1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear se a 
modal de 
privacidade foi 
visualizada 

Cergal 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_Analytics 1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear 
permissões 
sobre cookies 
analíticos 

Cergal 

  



HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED 1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear se o 
banner de 
privacidade foi 
visualizado 

Cergal 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_version Fim de sessão 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear a 
versão da nota 
de privacidade 

Cergal 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_Advertising 1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear 
permissões 
sobre cookies 
publicitários 

Cergal 

HEINEKEN_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED 1 ano 

Este cookie é 
utilizado para 
rastrear o 
carregamento 
da modal de 
nota de 
privacidade 

Cergal 

  

COOKIES ANALÍTICOS (Ver secção 3B desta Política)  

NOME PERSISTÊNCIA DESCRIÇÃO FONTE 

_utma 2 anos 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

_utmb Fim de sessão 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

_utmc Fim de sessão 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

_utmt Fim de sessão 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

_utmv Fim de sessão 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

_utmz 6 meses 
Este cookie é utilizado para rastrear dados 
analíticos 

Google Analytics 

 

CONCLUSÕES 

Manteremos esta Política de Cookies sob revisão e actualização. Quaisquer alterações a esta 
Política de Cookies serão publicadas no nosso Site e na medida do possível, ser-lhe-ão 
comunicadas. Poderá consultar este Site para verificar a sua versão mais actualizada.  
Se tiver questões ou comentários, por favor contactar privacy@centralcervejas.pt  

A versão mais recente desta Política de Cookies é datada de 13 de Abril de 2022. 

mailto:privacy@centralcervejas.pt

