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POLÍTICA DE COOKIES 

 

1. O que são cookies?  

Os cookies são pequenos arquivos de texto que as páginas web armazenam nos equipamentos quando 
são visualizadas através do browser, registando informações geradas em relação ao dispositivo 
especificamente utilizado, o que não significa que, deste modo, tenhamos acesso à sua identidade. 

Os cookies desempenham um papel importante para: 

 Certificar que as páginas estão a funcionar correctamente; 
 Aceder a uma área reservada, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as 

mesmas informações; 
 Descobrir e proporcionar a experiência de navegação do utilizador; 
 Recolher informação estatística anónima, como por exemplo, as páginas que o utilizador visita e 

quanto tempo permanece em cada página. 

Esta página web utiliza cookies para autenticar, personalizar, adaptar e melhorar a experiência de 
navegação dos utilizadores. 

Para saber mais acerca dos cookies, designadamente a forma de saber quais os cookies que foram 
criados, como os gerir e excluir, visite www.allaboutcookies.org. 

 

2. Tipo, finalidade e funcionalidade.  

A utilização de cookies permite a optimização da navegação, através da adaptação das informações e 
dos serviços oferecidos aos interesses dos utilizadores. 

Os cookies podem ser classificados da seguinte forma: 

 Cookies de sessão que expiram quando o utilizador fecha o browser (por exemplo, o utilizador 
manter uma sessão autenticada); 

 Cookies permanentes que expiram quando o seu objetivo foi concluído ou quando são 
desligados manualmente (por exemplo, identificar o utilizador na página web); 

 Cookies de experiência de utilização guardam as suas preferências para melhorar a sua 
experiência em visitas futuras; 

 Cookies de estatísticas guardam dados anónimos sobre a utilização da página web, de forma a 
conseguir analisar e melhorar o serviço prestado. Estes cookies são ferramentas/plug-ins de 
terceiros (por exemplo Google).  
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3. Desativar a utilização dos cookies  

O utilizador pode, a qualquer momento, recusar a utilização de cookies com recurso às ferramentas de 
configuração do seu browser, porém, uma desativação dos cookies pode inviabilizar algumas funções da 
nossa página web e comprometer a sua plena utilização. 

As definições de cookies podem ser alteradas nas preferências do seu browser. Para obter mais 
informações, seleccione abaixo o browser que está a utilizar: 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&topic=14666&ctx=topic 

Firefox https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pt_PT 

 

Relativamente aos outros browsers de internet, deverá procurar no menu "ajuda" do browser ou contactar 
o respectivo fornecedor. 

Existem outras ferramentas, disponíveis online, que permitem que o utilizador detecte os cookies de 
todas as páginas web que visite e faça a gestão da sua desactivação. 

 

4. O que acontece quando os cookies estão desactivados?  

Algumas funções e serviços podem parar de funcionar ou comportar-se de forma inesperada, como por 
exemplo, a identificação do utilizador em determinadas páginas, entre outros. 

Se desactivar os cookies desta página web, é provável que não tenha acesso a determinadas áreas ou 
que a qualidade da sua experiência de navegação seja consideravelmente inferior. 

 

5. Os cookies utilizados nesta página web. 

A seguir poderá consultar uma tabela que resume os cookies utilizados nesta página web: 

TIPO NOME DESCRIÇÃO VALIDADE 

Cookies analíticos _gat Utilizado pelo Google Analytics 10 minutos 
Cookies analíticos _utmz Utilizado pelo Google Analytics 6 meses 
Cookies analíticos _gid Usado para distinguir utilizadores 24 horas 
Cookies analíticos _utma 

Utilizado pelo Google Analytics  
2 anos 
 

Cookies analíticos _utmv 
Cookies analíticos _ga 
Cookies de sistema Asp.Net_SessionID Guarda informações da sessão (em ASP) 

Final da sessão do 
navegador Cookies de sistema .ASPXAUTH 

Guarda informações do login de sessão 
(em ASP) 
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6. Garantias adicionais e revogação da aceitação. 

A CPAS não será responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de 
ferramentas/plug-ins de terceiros incluídas nesta página web. 

Como garantia adicional, a gravação dos cookies nesta página web pode estar sujeita à aceitação dos 
cookies pelo utilizador durante a sua visita à página web e à instalação ou actualização do browser 
utilizado. Esta aceitação pode ser revogada a qualquer momento nas configurações do conteúdo e 
privacidade, tal como definido no ponto 3 da presente política. 

 

7. Atualização da política de cookies. 

A CPAS pode modificar esta política de cookies em conformidade com os requisitos legais ou 
regulamentares ou adaptar esta política a novas instruções decretadas por lei. 

Quando existam modificações significativas a esta política de cookies, os utilizadores da página web 
serão informados. 


