POLÍTICA DE COOKIES

Os nossos websites utilizam cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência de navegação. Esta
Política de Cookies faz parte da Política de Privacidade e Proteção de Dados.
Para mais informações consulte a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.
1) O que são cookies?
Consistem em ficheiros que são importados para o seu computador ou para outro dispositivo quando
acede a determinadas páginas web que recolhem informações acerca da sua navegação nas referidas
páginas web. Em alguns casos, os cookies são necessários para facilitar a navegação e permitem
guardar e recuperar informações acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou do seu
equipamento, entre outros e, consoante a informação que contenham e a forma como utiliza o seu
equipamento, podem ser usados para reconhecer o utilizador.
2) Identificação de cookies utilizados
Os cookies utilizados nas nossas páginas web podem ser classificados da seguinte forma:
a) De acordo com o tipo de organização que os administra:
•

Cookies próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do utilizador a
partir de um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do qual se presta o
serviço solicitado pelo utilizador.

•

Cookies de terceiros: Instalados por websites que não nos pertencem. Um website pode
potencialmente usar serviços externos, que também definem os seus próprios cookies.

b) De acordo com o período em que permanecem ativos no sistema do utilizador:
•

Cookies de sessão: Recolhem e guardam dados quando o utilizador acede a uma página web.
São eliminados automaticamente quando o utilizador sai do seu navegador

•

Cookies persistentes: Guardam os dados no terminal de forma a estes poderem ser acedidos e
tratados durante um período definido pelo responsável do cookie - desde alguns minutos a
vários anos.

c) De acordo com a finalidade os cookies podem ser:
•

Cookies estritamente necessários: Permitem a navegação no website e a utilização das suas
aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies não é possível
fornecer alguns serviços solicitados.
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•

Cookies técnicos: Permitem ao utilizador a navegação através de uma página web, plataforma
ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços que nelas existam.

•

Cookies de análise: Permitem ao responsável dos mesmos, o acompanhamento e análise do
comportamento dos utilizadores dos websites aos quais estão vinculados. A informação
recolhida através deste tipo de cookies é utilizada na medição da atividade dos websites,
aplicação ou plataforma e na elaboração de perfis de navegação dos utilizadores dos referidos
sites, aplicações e plataformas, com o objetivo de introduzir melhorias na função de análise dos
dados de utilização dos utilizadores do serviço.

Cada vez que visita as nossas páginas web, é-lhe pedido que aceite ou recuse os cookies.
Na seguinte tabela são apresentados os cookies existentes nos nossos websites de acesso externo e a
finalidade com que são utilizados:
TIPO

NOME

EMPRESA

FINALIDADE

Análise

_ga*

cespu.pt

_gid

iinfacts.cespu.pt

Cookie associado à
Google
Analytics.
Regista um único ID que
é utilizado como dado
estatístico da visita do
utilizador.

Estritamente
necessário

ci_session*

novasaude.pt

Utilizado para manter o
estado do utilizador
durante uma sessão do
navegador.

Sessão

Técnico

cookiesDirective

cespu.pt

Guarda as preferências
e permite que o
utilizador navegue de
acordo
com
um
conjunto de critérios
selecionados.

15 dias

Identificador de sessão
proporcionado
pelo
servidor.
É
gerado
quando um visitante
acede ao site e expira
quando sai do mesmo.

Sessão

Utilizado
para
determinar
se
o
navegador
dos
visitantes
tem
o
JavaScript ativado.

Sessão

iinfacts.cespu.pt

Estritamente
necessário

JSESSIONID

repositorio.cespu.pt
infordocente.cespu.pt
inforestudante.cespu.pt
inforgestao.cespu.pt

Técnico

has_js

iinfacts.cespu.pt
elearning.cespu.pt

Principal
deste

VALIDADE

finalidade
cookie:

2 anos
Sessão
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TIPO

NOME

EMPRESA

FINALIDADE

VALIDADE

Funcionalidade
Técnico

ls*

inqueritos-iucs.cespu.pt
inqueritos-ipsn.cespu.pt

Cookie
de
sessão
Limesurvey
para
utilizadores anónimos e
autenticados.

Sessão

Principal
finalidade
deste
cookie:
Funcionalidade
Estritamente
necessário

PHPSESSID

inscricoes.cespu.pt
inqueritos-alunos.cespu.pt
inqueritos-projetos.cespu.pt

Técnico

SSESS*

iinfacts.cespu.pt
elearning.cespu.pt

Cookie
gerado por
aplicações baseadas na
linguagem PHP. É um
identificador de uso
geral utilizado para
manter as variáveis de
sessão do utilizador.

Sessão

Cookie utilizado para
gravar a sessão do
utilizador durante uma
visita. A cada nova visita
é gerado um número
novo e aleatório.

24 dias

Principal
finalidade
deste
cookie:
Funcionalidade
Estritamente
necessário

YII_CSRF_TOKEN

inscricoes.cespu.pt
inqueritos-alunos.cespu.pt

Cookie de sessão para
proteção contra ataques
CSR.

Sessão

inqueritos-projetos.cespu.pt

A tabela acima contém todos os cookies utilizados em serviços acessíveis externamente por membros
que não fazem necessariamente parte da comunidade CESPU. Se é membro da nossa organização,
consulte esta tabela adicional para cookies relativos a serviços ou funções de cariz interno.
3) Desativação e eliminação dos cookies

O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu equipamento através da
configuração das opções do navegador instalado no seu computador. Se o utilizador decidir bloquear os
cookies, não poderemos garantir que os serviços fornecidos por este website funcionem corretamente.
O Utilizador poderá proceder da seguinte forma:
•

Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade -> Configuração. Para mais
informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do navegador.
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•

Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial -> Configuração Personalizada. Para
mais informações, pode consultar o apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.

•

Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade -> Configuração de
conteúdo. Para mais informações, pode consultar o centro de ajuda do Google ou a Ajuda do
navegador.

•

Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da Apple ou
a Ajuda do navegador.

Por favor, leia atentamente a secção de ajuda do seu navegador para saber mais informações sobre
como ativar o “modo privado” ou desbloquear determinados cookies.
Para mais esclarecimentos devem consultar os Websites AboutCookies.org ou Cookiecentral.com.
4) Atualizações à Política de Cookies
Esta Política de Cookies pode ser revista a qualquer momento, de acordo com o nosso critério.
Recomendamos os utilizadores do nosso website que revejam as Políticas de Cookies periodicamente,
com o propósito de ficarem informados sobre a nossa gestão dos cookies.

