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1

O que são Cookies

Um cookie é um ficheiro de informação que, perante o acesso a determinado website, é colocado
automaticamente no disco rígido do computador ou dispositivo móvel dos utilizadores. Com efeito, a
fim de melhorar a experiência dos utilizadores, o cookie identifica o programa de navegação no
servidor, possibilitando o armazenamento de informação no mesmo.
Assim, de entre a informação recolhida pelos cookies, destaca-se a forma como os Utilizadores
acedem/utilizam o website e a zona do país através do qual o fazem, configurando-se o seu principal
objectivo na recolha das preferências de navegação dos Utilizadores.
Em resumo, embora seja possível configurar o navegador para recusar todos os cookies ou para ser
informado quando um cookie está a ser enviado, a maioria dos programas de navegação são definidos
para aceitar cookies. Note-se, porém, que caso pretenda recusar os cookies, algumas funcionalidades
do website poderão não funcionar corretamente.
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Porque é que utilizamos Cookies

O Município de Santa Maria da Feira utiliza cookies nos seus sítios eletrónicos, a fim de permitir o
melhorar o desempenho e a experiência de navegação dos seus Utilizadores, aumentando, por um
lado, a rapidez e eficiência de resposta e eliminando, por outro, a necessidade de introduzir
repetidamente as mesmas informações. Deste modo, os metadados gerados pela utilização dos
cookies podem ser enviados a terceiros para análise de tendências, bem como para rastreio de
movimento de usuários nos sites e desempenho dos mesmos.
Em suma, a colocação de cookies não só ajuda os Websites a reconhecer o dispositivo do Utilizador
na visita seguinte, como também se traduz num fator determinante para o seu funcionamento.
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Os nossos cookies

Para efeitos do acima designado, informamos os nossos utilizadores que o Município de Santa Maria da
Feira utiliza os seguintes cookies nos seus portais:

Nome Técnico
COOKIE_SUPPORT

GUEST_LANGUAGE_ID

LFR_SESSION_STATE_20119

__atuvc
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Função

Prazo de Conservação

Utilizado para controlar o tipo de
login suportado pelo cliente.
Utilizado

para

identificar

a

preferência de idioma.
Utilizado para identificar a sessão
do utilizador.
Utilizado

para

armazenar

a

contagem de partilhas atualizada.

1 ano

1 ano

Duração da sessão

1 ano
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Utilizado para gerar estatísticas e
__atuvs

partilhar

conteudos

nas

redes

30 min

sociais
_pk_id.1.ef1d

_pk_ses.1.ef1d

Estatística de visitas e performace
do site.
Estatística de visitas e performace
do site.

1 ano

30 min

Utilizado para gerar estatísticas e
COKKIES DE TERCEIROS

partilhar

conteudos

nas

redes

Addthis.com (exemplo: loc,

sociais

uvc, xtc)

http://www.addthis.com/privacy

Até 1 ano

/privacy-policy/
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Gestão de Cookies

Todos os browsers permitem ao respetivo utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador.
Tenha em atenção, no entanto, que a desativação dos cookies pode afetar, parcial ou totalmente, a
sua experiência de navegação no Website.
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Alterações

O Município de Santa Maria da Feira reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem necessidade
de pré-aviso, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, a presente informação
sobre cookies. Com efeito, à medida que se verifiquem modificações nas funcionalidades ou serviços
disponibilizados, a lista aqui apresentada deverá ser atualizada, sem prejuízo de exclusão de algum
dos cookies aqui previstos.
Assim, aconselha-se à consulta periódica da presente página pelo utilizador, de modo a constatar se
foram efetivamente efetuadas quaisquer atualizações ou alterações.
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Contactos

Caso considere não ter sido suficientemente elucidado sobre as questões aqui apresentadas, e, por
isso, possua perguntas, comentários ou dúvidas sobre a presente Política de Cookies (bem como
outras práticas de tratamento de informação deste Website), contacte-nos através de: [inserir morada,
e-mail e/ou número de telefone relevantes, conforme aplicável].

Data da última atualização: 05-03-2020.
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