Política de Cookies
1. Intro
A presente Política de Cookies procura explicar de forma transparente e específica, como
utilizamos a informação pessoal que recolhemos através da sua utilização do nosso website. É
neste espírito, que a presente Política de Cookies detalha como, quando e porque utilizamos
Cookies na nossa plataforma.
Este website utiliza Cookies, não só de modo a garantir que oferecemos uma experiência única
e personalizada, mas também como podemos partilhar com os nossos parceiros tecnológicos
dados agregados que nos permitam melhorar, de forma contínua e integrada, o nosso website
e a sua experiência de navegação.
Ao continuar a explorar o website do EDP - Geração EDP (em geracaoedp.edp.pt) concorda
expressamente com a nossa Política de Cookies.
1. O que são Cookies?
Cookies são ficheiros que têm pequenos fragmentos de informação que é armazenada e
descarregada no seu dispositivo sempre que visita um website (e que geralmente possuem um
identificador único), pelo que, no caso do EDP - Geração EDP, os mesmos serão utilizados
sempre que visitar geracaoedp.edp.pt (doravante identificado por “Website” ou “Plataforma”).
Algumas das Cookies só serão despoletadas caso determinadas funcionalidades sejam
utilizadas, ao passo que a EDP poderá utilizar outras Cookies que serão sempre geradas e
utilizadas. Acresce que a EDP e outros prestadores de serviços externos podem armazenar
Cookies permanentes, que ficam armazenados ao nível do browser nos seus equipamentos de
acesso e que são utilizados sempre que faz uma nova visita ao website (e desde que as
mesmas sejam definidas como necessárias à correta utilização da plataforma), bem como
recorrer a Cookies de sessão temporárias que permanecem no arquivo de Cookies do seu
browser até sair do website.
Poderá ficar a saber mais sobre quais as Cookies que utilizamos a partir da lista que se
encontra disponibilizada infra. A EDP compromete-se a atualizar esta listagem, pelo que a
mesma poderá não refletir, a todo o momento, as Cookies realmente em utilização.
Poderemos também utilizar web beacons, tags ou scripts no nosso website ou nos emails
enviados pela EDP, de modo a melhor compreendermos os padrões de utilização da nossa
plataforma.
Para mais informações sobre Cookies poderá consultar duas plataformas que disponibilizam
informação mais detalhada sobre Cookies e que não possuem qualquer tipo de relação
comercial
ou
jurídica
com
a
EDP:
http://www.allaboutCookies.org
ou
https://www.aboutCookies.org/.
2. Porquê utilizar Cookies?
A utilização de Cookies é algo de praticamente universal a todos os websites, não prejudicando
de forma alguma os dispositivos (computadores, tablets, telemóveis) em que são armazenados
e permitindo uma melhor experiência de utilização das próprias plataformas, tanto em termos
de performance, como em termos de navegação, uma vez que os conteúdos disponibilizados
serão mais orientados às reais necessidades e expectativas dos utilizadores.
As Cookies permitem, assim, que o Website memorize informações sobre a sua visita, como o
seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que
consideramos como relevantes para tornar a sua experiência de pesquisa imobiliária muito
mais confortável e eficiente.
3. Cookies utilizadas
A EDP detalha, de seguida, a informação relativa às Cookies utilizadas no nosso Website, bem
como identifica quais as entidades parceiras que se encontram autorizadas a colocar Cookies
na nossa plataforma (explicando, de forma individual, a mais-valia de contemplar estes
parceiros na nossa plataforma).

O Website do Geração EDP, ou os emails enviados pela EDP poderão conter links para outros
websites ou aplicações, incluindo dos nossos parceiros. Caso aceda a um desses links ou
aplicações, por favor tenha em consideração que as respetivas Políticas de Cookies são da
exclusiva responsabilidade das entidades que as gerem. Por este motivo, leia as Políticas de
Cookies de outras plataformas ou aplicações antes de as utilizar.
A EDP utiliza 1 tipos de Cookies na sua Plataforma:

a) Cookies de desempenho
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de
permitir uma melhoria contínua do Website e, desta forma, uma cada vez melhor experiência
de utilização.
A EDP recorre a estes Cookies, pelos seguintes motivos:
Para fins de Análise: utilizamos o Google Analytics para melhor se compreender como os
clientes estão a utilizar a Plataforma, de modo a ajudar na gestão de desempenho e design do
Website. O Google irá guardar esta informação, pelo que de modo a que possa consultar a
Política de Privacidade do Google deverá aceder a google.com/intl/pt/policies/privacy.
Para fins de Teste: de modo a que se possam testar diferentes combinações de desenho de
produto, e bem assim, melhorar a experiência e o desempenho do Website da EDP.
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4. Gestão das Cookies
Os utilizadores podem sempre configurar os seus dispositivos e os browsers que utilizam para
aceitarem todos ou algumas Cookies, para os notificarem sempre que um Cookie é emitido, ou
para nunca receberem Cookies. De modo a que possa, de forma simples e intuitiva, gerir os
seus Cookies a partir do seu browser poderá utilizar um dos links abaixo:
. Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser Firefox,
clique here
. Para mais informações sobre “Navegação como Incógnito” e gestão de Cookies no browser
Chrome, clique here
. Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do browser
Internet Explorer, clique here
. Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do Safari,
clique here
. Para mais informações sobre “Navegação Privada”e gestão de Cookies no browser Opera,
clique here.
Caso prefira restringir, bloquear ou eliminar Cookies que a EDP utiliza na sua Plataforma,
estará automaticamente a considerar este Website como uma entidade não “confiável”, pelo
que parte significativa das funcionalidades disponibilizadas poderá não ter o comportamento
esperado.
O seu estado atual na Plataforma da EDP é o que se encontra infra. Para editá-lo, basta que
altere o seu consentimento relativamente a cada uma das categorias de Cookies que o
Website utiliza:
a. Cookies de desempenho - Autoriza

