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1. O que são cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são instalados quando se acede a um website e
ficam guardados nas pastas dos navegadores (browsers), contendo informação relativa a dados
e características de navegação (exemplo: quantas vezes acedeu a um website) ou às
preferências do utilizador (exemplo: que informação deseja ver quando acede a determinado
website).

2. Para que fins são utilizados os cookies?
Os cookies são utilizados para melhorar a performance dos websites, tornando-os mais rápidos
e eficientes, assim como, para ajudar as empresas a perceber a utilidade e o interesse dos seus
websites.

3. Tipos de cookies utilizados
A tabela abaixo informa quais as tipologias de cookies utilizados bem como outras informações
que devem ser prestadas ao Utilizador:
Nome dos cookies / Prazo de
conservação
XSRF-TOKEN (Persistente- 2
horas)
laravel_session (Persistente – 2
horas)

Tipo de cookies

Finalidade

Cookies
estritamente
necessários

São cookies que permitem uma boa
navegabilidade e utilização do website da NOSSA,
bem como garantir a segurança. Sem os quais, o
website da NOSSA não funciona.

Cookies
funcionais

São cookies utilizados para identificar visitantes
únicos e rastrear as sessões de um visitante num
website.

laravel_session (Persistente – 2
horas)

Cookies
analíticos

São cookies utilizados anonimamente para medir a
atividade do utilizador no website, como também
para medir a eficiência do mesmo através das
campanhas da NOSSA, com o objetivo de melhorar
a organização e o funcionamento do website.
Estes cookies armazenam informações, sem
identificação pessoal, tais como o número de

_ga (Persistente – 2 anos)
_gat (Persistente – 1 minuto)
_gid (Persistente – 24 horas)
NID (Persistente – 2 dias)
__Secure-3PAPISID (Persistente
– 2 anos)
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visitas, quanto tempo durou a visita, se os
visitantes já estiveram anteriormente no Site e
como chegou ao nosso Site.
Para saber mais sobre os cookies analíticos (Google
Analytics) que utilizamos clique aqui.

__Secure-3PSID (Pesistente – 2
anos)
__Secure-3PSIDCC (Persistente
– 1 ano)

4. Cookies de terceiros
Quando visitar uma página da NOSSA, que contenha conteúdo integrado de outros websites,
poderá receber cookies desses websites. Não controlamos a implementação deste tipo de
cookies e por isso sugerimos que verifique os websites de terceiros para obter mais informações
sobre os respetivos cookies e sobre como geri-los ou desativá-los. O mesmo se aplica caso
partilhe conteúdos da NOSSA através de redes sociais, como o Facebook, Vimeo, Youtube,
Instagram e LinkedIn.
A NOSSA não assume qualquer responsabilidade por cookies utilizados noutros websites de
terceiros que sejam referidos ou para os quais haja uma hiperligação em www.nossa.pt.
Na tabela abaixo são indicadas tipologias de cookies de terceiros que podem ser utilizadas:
Tipo de cookies

Finalidade

Cookies
funcionais

São cookies utilizados para fins de Segurança.

Nome dos cookies / Prazo de
conservação
TS* (Sessão)
TS01 ******* (Sessão)
TS xxxxxxxx (em que x é
substituído por uma série
aleatória de números e letras)
(Sessão)
TS xxxxxxxx _d (em que x é
substituído por uma série
aleatória de números e letras)
(Sessão)

5. Gestão de cookies
Pode utilizar o seu navegador (browser) para fazer a gestão dos cookies, aceitar, recusar ou
eliminar.
Todos os browsers são diferentes e, por isso indicamos aqui os links para os navegadores mais
populares:
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•

COOKIES NO INTERNET EXPLORER

•

COOKIES NO FIREFOX

•

COOKIES NO CHROME

•

COOKIES NO SAFARI WEB E IOS

•

COOKIES NO OPERA

Se não quiser que as suas visitas a sítios web sejam detetadas pelo Google Analytics, desative
em: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Contudo, alertamos que ao desativar/eliminar os cookies pode impedir que alguns serviços dos
nossos Sites deixem de funcionar devidamente, afetando a navegação do website.
6. Contactos:
Para mais informações, poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados da NOSSA
através do seguinte e-mail: dpo.nossa@dataprotection.pt.
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