
 
Política de cookies 

 
Como utilizámos as cookies 
 
As cookies são utilizadas para melhorar o nosso serviço. Algumas das cookies são 
essenciais para garantir as funcionalidades disponibilizadas, enquanto outras são 
destinadas a melhorar o desempenho e a experiência do utilizador. 
 
As cookies essenciais destinam-se a: 
- lembrar o que adiciona ao carrinho 
- lembrar o seu progresso na encomenda 
 
As cookies funcionais destinam-se a 
- lembrar os dados da sua conta 
- garantir que a sua ligação é segura 
- garantir que o sítio web é mostrado de forma consistente 
- oferecer suporte através de chat 
 
As cookies de desempenho destinam-se a: 
- melhorar o desempenho do sítio web reduzindo o número de loads das páginas que 
visita 
- melhorar a experiência do utilizador 
 
As cookies de segmentação destinam-se a: 
- permitir que partilhe e goste nas redes sociais 
- enviar informação a outros sítios web para personalizar a publicidade mostrada. 
 
Exemplos de utilização de cookies: 
 
As cookies são utilizadas para melhorar o serviço que lhe é prestado, como por 
exemplo: 
- possibilitar a utilização de alguns serviços como o pagamento, que não seria possível 
sem as cookies; 
- permitir que um serviço reconheça o seu dispositivo para que não tenha de fornecer 
constantemente os mesmos dados; 
- reconhecer que já forneceu um nome de utilizador e palavra-passe quando ligado à 
área de cliente para que não tenha de o fazer sempre que consulta uma página 
- contabilizar quantas pessoas estão a utilizar um serviço, permitindo assim garantir 
que a utilização é rápida 
- analisar dados que nos permita saber como utiliza os serviços para que os possámos 
melhorar 
 
Se não permitir que o sítio web utilize cookies, algumas páginas e funcionalidades não 
vão funcionar como esperado. Como exemplo, não poderá utilizar a lista de compras. 
 
Se deseja apagar as cookies que já se encontram no seu computador, consulte a 
secção de "Ajuda" do seu navegador de internet. 
 
Poderá ainda saber mais informações sobre cookies e como as gerir no sítio 
http://www.aboutcookies.org (Inglês) ou consulte a secção "Ajuda" do seu navegador 
de internet. 
Poderá ainda consultar a nossa lista de cookies e a Política de privacidade. 

https://www.ikea.com/ms/pt_PT/privacy_policy/cookie_list.html
https://www.ikea.com/ms/pt_PT/privacy_policy/privacy_policy.html

