
Política de Cookies 

O nosso site www.phosagro.com utiliza os nossos cookies técnicos e de marketing, bem como cookies 

de terceiros para lhe proporcionar uma melhor experiência de navegação. Os cookies ajudam a 

melhorar as características de desempenho do site, torná-lo mais amigável, coletar informações sobre 

as visitas e nos permitem tomar medidas para aperfeiçoar o site. 

A maioria dos navegadores da Internet aceita cookies por padrão. Os usuários podem alterar as 

configurações do navegador manualmente para bloquear, restringir cookies ou configurar notificações 

de cookies. Se você estiver usando vários dispositivos (tablet, smartphone, PC, e/ou quaisquer outros 

dispositivos com acesso à Internet), certifique-se de que as configurações de cookies estejam definidas 

de acordo com as suas preferências em todos os navegadores. Consulte o manual do navegador para 

obter mais instruções sobre as configurações de cookies. 

Ao continuar a navegar ou usar www.phosagro.com, você concorda com a nossa Política de Cookies e 

dá consentimento para a transferência de dados sobre você obtidos com cookies para terceiros. 

Em caso de não aceitar a nossa Política de Cookies, você pode alterar as configurações do seu navegador 

ou deixar de navegar no nosso site. 

O bloqueio de todos os cookies (incluindo os importantes) pode restringir o acesso ao nosso site ou a 

algumas das suas seções. 

Para saber como alterar as configurações de cookies, siga estes links: 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Firefox 

 Safari 

Para saber como  cessar de receber publicidade orientada, siga estes links: 

 Se você estiver na União Europeia 

 Se você estiver em qualquer outro país 

Cookies são pequenos ficheiros de texto gerados por um site web e armazenados no seu navegador da 

Internet, seu computador ou dispositivo móvel. 

Consulte as informações abaixo para saber mais sobre os tipos de cookies que usamos no nosso site. 

Cookie de sessão 

Cookies temporários que existem apenas durante o tempo que você usa o site. 

Cookies persistentes 

Ficam no seu dispositivo depois de visitar o nosso site (a menos que você os elimine). 

Cookies funcionais 

Registam informações sobre as escolhas que você fez, incluindo o tamanho do texto. Também nos 

permitem reconhecê-lo e personalizar o site para atender às suas necessidades. 

Cookies de coleta de informações 

Coletam e armazenam informações sobre a sua experiência de navegação, incluindo os sites que você 

visita. Esses ficheiros não coletam informações de identidade pessoal. As informações coletadas são 
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armazenadas de forma a garantir o anonimato. Esses cookies são usados para melhorar o desempenho 

do site. 

Cookies utilizados para analisar o uso do site 

Contam o número de visitantes e acompanham a viagem ao site. Essas informações nos ajudam a 

identificar as seções mais populares do site e otimizá-lo facilitando para os nossos usuários a busca das 

informações desejadas. Tornamos o nosso site mais amigável testando várias funções e parâmetros. 

Para saber como os nossos parceiros usam cookies, visite os seus sites clicando nos links abaixo. 

Também fornecemos links que você pode usar para restringir cookies de terceiros. 

Usamos Yandex.Metrics e Google Analytics que nos permitem analisar a atividade dos nossos visitantes 

e melhorar o desempenho do site. Os dados recebidos por esses serviços são anônimos e não coletam 

informações pessoais dos visitantes (ou seja, não identificam nossos visitantes). 

Podemos usar os dados obtidos em conjunto com terceiros, os nossos parceiros, para melhorar o 

desempenho do nosso site e das suas seções individuais. 

 

Yandex 

Permite avaliar a eficiência dos nossos anúncios colocados através do Yandex. Yandex Privacy Policy 

Yandex.Metrics 

Termos de uso da API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

Declaração de conformidade GDPR https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr 

Google 

Permite avaliar a eficiência dos nossos anúncios colocados através do Google. 

Como o Google usa cookies em anúncios 

Política de privacidade do Google 

Google Analytics 

Permite analisar o desempenho do nosso site e receber estatísticas sobre as visitas. 

Siga este link para bloquear o Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 

https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en
https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en
https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

