
 
 
Política de Cookies  
 
1. O que são Cookies? “Cookies” são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu computador 
através do navegador de internet (browser) para registar a sua actividade, enviando uma identificação 
anónima que se armazena no mesmo, com a finalidade de simplificar a navegação, permitindo, por exemplo, 
o acesso aos Utilizadores que se tenham registado previamente e o acesso às áreas, serviços, promoções ou 
concursos reservados exclusivamente a eles sem necessidade de registro a cada visita. 
Podem ser utilizados também para medir a audiência, parámetros de navegação e actividade, tempo de 
sessão e/ou controlar o progresso e o número de entradas. 
Procurar-se-á a todo o momento establecer os mecanismos adequados para obter o consentimento do 
Utilizador para a instalação de cookies que o necessitem. Sem prejuizo do anterior, deverá ter-se em conta 
que, em conformidade com a Lei, se entenderá que (i) o Utilizador deu o seu consentimento se modifica a 
configuração do navegador desactivando as restrições que impedem a entrada de cookies e (ii) que o 
referido consentimento não será necessário para a instalação de aqueles cookies que sejam estritamente 
necessários para a prestação de um serviço expressamente solicitado pelo Utilizador (mediante registo 
prévio). 
2. Que tipo de Cookies utilizamos  
Em seguida anexamos lista dos cookies principais utilizados: 
 

Nome do cookie  Origem  Função do cookie  

-utma  Google 
Analytics  

Permite a função de controle de visitas únicas. A primeira vez que um 
utilizador entra no Website através de um Browser é instalado este 
cookie. Quando o utlizador volta a entrar na nossa página com o mesmo 
navegador, o cookie considerará que é o mesmo utilizador. Apenas no 
caso de que o utilizador altere o seu Browser, Google Analytics o 
considerará outro utilizador. 
 

-utmb  
-utmc  

Google 
Analytics  

Permite a função de cálculo do tempo de sessão. A primeira (utmb) 
regista a hora de entrada na página e a segunda (utmc) comprova se 
deve manter a sessão aberta ou se deve iniciar nova sessão. 
O cookie (utmb) caduca 30 minutos após o último registo de página 
enquanto que o (utmc) é uma variavel de sessão, pelo que se elimina 
automáticamente ao mudar de página ou fechar o navegador.  

   

 
 
-utmz  Google 

Analytics  
Permite a função de registo da origem do utilizador. Os dados 
registados são, entre outros, se o utilizador chega ao nosso 
Website por entrada directa, desde outra página, desde uma 
campanha publicitária ou desde uma página de busca 
(indicando a palavra chave utilizada e a fonte).  



IDSESION  Propia  Permite a função de registo do id de sessão do utilizador. 
Permite nos responder às acções do utilizador durante a 
navegação no interior do Website. Sem este tipo de cookie, o 
Website não poderia funcionar. 
  

JSESSIONID  Propia  Permite manter a sessão.  

ID,  
TEST_COOKIE  

Doubleclick  Estes cookies utilizam se para medir a eficácia das campanhas 
de marketing on line.  

ANJ, SESS, UUID2  Appnexus  Publicidade  

RPB, RPX, PUT_2760  Rubicon  Publicidade  

SERVERPOOL, TACDS, 
TASESSION, TAUNIQUE  

Tripadvisor  Permitem o seguimento dos comentários dos clientes.  

Tealium  Estes cookies utilizam se para medir a eficácia das campanhas 
de marketing on line.   

PXH,TUUID, UF  YDworld  Estes cookies utilizam se para medir a eficácia das campanhas 
de marketing on line através da sua ferramenta IMPULSE.  

_SRUID  Amazon  Utilizado para guardar imagens em cloudfront.  

OTZ  Google +  Utilizado para medir o impacto nas redes sociais. 

WD, REG_FB_REF, 
REG_FB_GATE. LOCALE, 
HIGHCONTRASTMODE, 
DATR  

Facebook  Utilizado para medir o impacto nas redes sociais. 

GUEST_ID, 
_TWITTER_SESS, _UTMZ, 
_UTMV, _UTMC, _UTMB, 
_UTMA  

TWITTER  Utilizado para medir o impacto nas redes sociais. 

Linkedin  Utilizado para medir o impacto nas redes sociais.  

Pinterest  Utilizado para medir o impacto nas redes sociais. 

CONNECT.SID  Webphone  Permite serviços telefónicos externos. 

Tradedoubler  Estes cookies utilizam se para medir a eficácia das campanhas de marketing 
on line.   

 
Sem prejuízo do anterior, o Utilizador tem a possibilidade de configurar o seu Browser 
para ser informado da recepção de cookies e para impedir a sua instalação no seu 
equipamento (1). No entanto, a desactivação das mesmas poderá influenciar no 
funcionamento do Website. Por favor, consulte as instruções e manuais do seu navegador 
para ampliar esta informação.  
 (1) Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opção do menú Ferramentas, seleccionando Opções de Internet e acedendo a Privacidade. 
Se utiliza Firefox, para Mac na opção do menú Preferencias, seleccionando Privacidade, acedendo à direcção Mostrar Cookies, e para 
Windows na opção do menú Ferramentas, seleccionando Opções, acedendo a Privacidade e de seguida a Utilizar uma configuração 
personalizada para o histórico. 
Se utiliza Safari, na opção do menú Preferencias, seleccionando Privacidade. Se utiliza Google Chrome, na opção do menú Ferramentas, 
seleccionando Opções (Preferencias en Mac), acedendo a Avançadas e de seguida na opção Configuração de Conteúdo da secção 
Privacidade, e finalmente marcando Cookies no diálogo Configuração de conteúdo.  
 

Pode ocorrer que alguns cookies utilizados não estejam relacionados com este Website. Isso se deve a que 
algumas páginas do Website têm conteúdo proveniente de webs de terceiros (como por exemplo, um video 
do Youtube). Devido a que o referido conteúdo é proveniente de outra página web, não controlamos a 
configuração dos referidos cookies. Se pretender alterar as suas preferências de configuração de cookies, 
deverá consultar as páginas web das referidas terceiras partes para obter informação. 

 


