
 

 
Navegador Safari – Permitir Cookies 

 
   
Informações Gerais 
 
A informação abaixo irá ajudá-lo a solucionar qualquer problema em nosso site quando estiver a usar o 
navegador Safari, na versão 1.3 ou superior. 
 
Cookies são pequenos arquivos de texto que  sites como o nosso colocam em seu computador para lembrá-lo 
na próxima vez que visitar aquele site. Estes cookies nos ajudam a reconhecer o usuário assim que fizer seu 
login e lembrar de informações  como seu idioma preferido e formato de odds mesmo quando não entrar na 
sua conta.  As configurações de seu navegar devem permitir que os cookies sejam liberados. 
 
Se os problemas persistirem após seguir os passos abaixo, ou se preferir que um de nossos operadores do 
Seviço de Atendimento ao Cliente o ajude a fazer estas alterações, por favor visite o nosso site e seleccione a 
opção Contacte-nos ‘ Contact Us’. 
 
Se prefirir, envie um email a  support-por@customerservices365.com ou ligue +44 (0)1782 684631. 
 

 
 
Ir a opção Permitir Cookies  
 
1)   Abra seu navegador e do menu Safari, seleccione preferências 'Preferences…'. 
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2a) Seleccione o ícone segurança 'Security'.  Na secção aceitar cookies 'Accept Cookies', deverá ter sempre 

uma das opções, sempre  'Always' ou somente sites navegados 'Only from sites you navigate to' assinalada. 
Para maior segurança, recomendamos que seleccione a opção somente sites navegados 'Only from sites 
you navigate to'. 

 

 
 
2b) Uma vez seleccionada, feche a janela de opções clicando no ícone em vermelho , do lado esquerdo ao topo 

da página.  
 
3)   Feche todas as janelas do seu navegador e abra uma nova janela, digite o endereço de nosso site e entre 

em  sua conta.  
 
 
• Se continuar a ter problemas, por favor contacte um de nossos operadores do Serviço de Atendimento ao 

Cliente para ajudá-lo. Veja como contactar-nos na informação da página 1 deste documento. 
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