
 

Política de Cookies 

 

1. Introdução 

A sua privacidade é muito importante para nós.  

Com este objetivo sempre presente em tudo o que fazemos, elaborámos esta 

Política de Cookies para que possa ficar a conhecer que cookies utilizamos nas 

plataformas digitais da AEP, durante quanto tempo, para que efeito e como as pode 

gerir. 

Esta Política de Cookies faz parte da nossa política de privacidade, a qual poderá 

consultar aqui. 

Esta Política de Cookies visa informá-lo, enquanto utilizador do nosso website, que 

utilizamos cookies com o objetivo de lhe oferecer uma experiência de navegação 

otimizada, fluida e adaptada às suas necessidades. 

 

2. O que são cookies? 

Um cookie é um pequeno ficheiro em formato de texto colocado no seu 

computador ou dispositivo móvel, através do navegador de internet (browser) 

durante uma visita a uma plataforma digital, tendo como finalidades as de 

armazenar, recuperar ou atualizar dados. 

 

Os cookies permitem que a plataforma digital se ”lembre” das ações e preferências 

do utilizador, nomeadamente do nome, da língua escolhida e de outras definições 

de visualização, evitando que seja necessário voltar a configurar o site, cada vez que 

o visita. 

 

A maioria dos cookies limita-se a recolher informações de natureza geral, servindo 

para medir audiências ou determinar a localização aproximada dos utilizadores que 

acedem às nossas plataformas. 

 

 

3. Que tipo de cookies usamos? 

Utilizamos os seguintes tipos de cookies no nosso website: 

• Quanto à duração, usamos cookies de dois tipos: 

 

a) Cookies de sessão: são cookies temporárias que permanecem 

arquivadas no navegador até que o utilizador abandone a página web, 

pelo que não fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. A 

https://www.aeportugal.com/files/MKT/AEP_PPrivacidade_DPOPrivacyLabs.pdf


 

informação recolhida por estas cookies serve para analisar padrões de 

tráfego do site, o que nos permite melhorar o conteúdo e a 

navegabilidade do site. 

 

b) Cookies permanentes: estas cookies ficam armazenadas no navegador 

do utilizador e são utilizadas quando regressa ao nosso site. 

 

 

4. Funções das cookies que utilizamos: 

As cookies que utilizamos cumprem as seguintes funções: 

a) Cookies essenciais: Estas cookies são necessárias à boa operação do 

site, permitindo uma correta navegação e o funcionamento das 

aplicações que o constituem. 

b) Cookies analíticas: São aquelas que nos permitem realizar a análise 

estatística de como os utilizadores usam o site. Examinamos a navegação 

no nosso site, com o objetivo de melhorar os serviços que lhe 

disponibilizamos. 

c) Cookies de Funcionalidade: Guardam as preferências do utilizador 

relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a 

configurar o site cada vez que o visita. 

d) Cookies de Publicidade: Direcionam a publicidade em função dos 

interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas 

publicitárias tendo em conta os gostos dos utilizadores, sendo que, além 

disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir 

a eficácia da publicidade e o sucesso da organização do website. 

 

5. Acesso às Cookies 

O nosso website utiliza cookies próprias, isto é, cookies instaladas por nós, bem 

como, cookies de terceiros que são instaladas e geridas por terceiros, pelo que estes 

terceiros poderão ter acesso aos dados recolhidos por estas cookies. 

 

6. Lista de cookies existentes no site: 

 

Cookies Função Duração Origem 

__cfruid, __cf_bm Essenciais Sessão help.sendinblue.com 

eupubconsent Essenciais Sessão academy.sendinblue.com 

__cfduid Essenciais Sessão 
developers.sendinblue.co

m 

cf_chl_prog, cf_use_ob Essenciais Sessão fr.sendinblue.com 

PHPSESSID Essenciais Sessão shopify.sendinblue.com 

cf_chl_2, is_n2go_user Essenciais Sessão pt.sendinblue.com 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cfruid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cf_bm
https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cfduid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_prog
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_use_ob
https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_2
https://cookiepedia.co.uk/cookies/is_n2go_user


 

Cookies Função Duração Origem 
cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxx Essenciais Sessão www.sendinblue.com 

cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cf_chl_1 Essenciais Sessão de.sendinblue.com 

ACCOUNTSESSID, pp-email-quantity, sms-

quantity, _dc_gtm_UA-xxxxxxxx, 

keen_anonymous_id, tmpl_lang, 

additional_users, OptanonConsent, 

additional_landing_pages, 

OptanonAlertBoxClosed, 

advanced_email_features, 

additional_inboxes, plan-type, selected_app, 

set_currency, user-currency, SIBPHPSESSID, 

sms-country, pricing_version, enterprise, 

email_volume 

Essenciais Sessão sendinblue.com 

cf_chl_seq_xxxxxxxxxxxxxxx Essenciais Sessão it.sendinblue.com 

cf_chl_cc_ Essenciais Sessão es.sendinblue.com 

__cfduid Essenciais Sessão cloudflare.com 

country, tmpl_lang Essenciais Sessão sendinblue.com 

__cfruid, __cf_bm Essenciais Sessão sendinblue.zendesk.com 

__cfduid Essenciais Sessão cloudflareinsights.com 

__cfduid Essenciais Sessão cookielaw.org 

    

_jsuid Analíticas Permanentes status.sendinblue.com 

_ga, _gat_UA- Analíticas Permanentes it.sendinblue.com 

sib_cuid Analíticas Permanentes de.sendinblue.com 

_gclxxxx, __ssid, __utmt, _uetvid, __utmb, 

_gat, __utmz, ga, __utmc, __utma 
Analíticas Permanentes sendinblue.com 

_gid Analíticas Permanentes app.sendinblue.com 

gdId Analíticas Permanentes www.glassdoor.com 

_gid Analíticas Permanentes graphcomment.com 

_gat, _gid, _ga Analíticas Permanentes giphy.com 

_gat Analíticas Permanentes thinkific.com 

JSESSIONID Analíticas Permanentes nr-data.net 

  Permanentes  

nQ_cookieId Funcionalidade Permanentes es.sendinblue.com 

_zendesk_authenticated, 

_zendesk_shared_session, 

_help_center_session, _zendesk_session 

Funcionalidade Permanentes help.sendinblue.com 

intercom-id-f8xnxnsj, localization Funcionalidade Permanentes sendinblue.com 

sp_t Funcionalidade Permanentes spotify.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes readme.io 

vuid, player Funcionalidade Permanentes vimeo.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes hcaptcha.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes onetrust.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes bufferapp.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes usebouncer.com 

logged_in, _octo Funcionalidade Permanentes github.com 

__cfduid Funcionalidade Permanentes zdassets.com 

uuid Funcionalidade Permanentes sibautomation.com 

em_cdn_uid Funcionalidade Permanentes cdn.embedly.com 

    

_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Publicidade Permanentes academy.sendinblue.com 

_uetsid, pt_, _fbp, 

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Publicidade Permanentes sendinblue.com 

cf_chl_seq_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Publicidade Permanentes pt.sendinblue.com 

NID, _GRECAPTCHA Publicidade Permanentes google.com 

bscookie Publicidade Permanentes www.linkedin.com 

nQ_cookieId Publicidade Permanentes serve.albacross.com 

bcookie, lang, lidc, li_gc, 

AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory 
Publicidade Permanentes linkedin.com 

test_cookie, IDE Publicidade Permanentes doubleclick.net 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_1
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ACCOUNTSESSID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/pp-email-quantity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sms-quantity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sms-quantity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/keen_anonymous_id
https://cookiepedia.co.uk/cookies/tmpl_lang
https://cookiepedia.co.uk/cookies/additional_users
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/additional_landing_pages
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/advanced_email_features
https://cookiepedia.co.uk/cookies/additional_inboxes
https://cookiepedia.co.uk/cookies/plan-type
https://cookiepedia.co.uk/cookies/selected_app
https://cookiepedia.co.uk/cookies/set_currency
https://cookiepedia.co.uk/cookies/user-currency
https://cookiepedia.co.uk/cookies/SIBPHPSESSID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sms-country
https://cookiepedia.co.uk/cookies/pricing_version
https://cookiepedia.co.uk/cookies/enterprise
https://cookiepedia.co.uk/cookies/email_volume
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_seq_xxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cf_chl_cc_
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_jsuid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/cookies/sib_cuid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__ssid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmt
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_uetvid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmb
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmz
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__utma
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/host/www.glassdoor.com
https://cookiepedia.co.uk/host/graphcomment.com
https://cookiepedia.co.uk/host/giphy.com
https://cookiepedia.co.uk/host/thinkific.com
https://cookiepedia.co.uk/host/nr-data.net
https://cookiepedia.co.uk/host/spotify.com
https://cookiepedia.co.uk/host/readme.io
https://cookiepedia.co.uk/host/vimeo.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hcaptcha.com
https://cookiepedia.co.uk/host/onetrust.com
https://cookiepedia.co.uk/host/bufferapp.com
https://cookiepedia.co.uk/host/usebouncer.com
https://cookiepedia.co.uk/host/github.com
https://cookiepedia.co.uk/host/zdassets.com
https://cookiepedia.co.uk/host/sibautomation.com
https://cookiepedia.co.uk/host/cdn.embedly.com


 

Cookies Função Duração Origem 
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, CONSENT Publicidade Permanentes youtube.com 

MUID Publicidade Permanentes bing.com 

 Publicidade Permanentes www.facebook.com 

personalization_id Publicidade Permanentes twitter.com 

_GRECAPTCHA Publicidade Permanentes www.google.com 

cluid Publicidade Permanentes in.getclicky.com 

lang Publicidade Permanentes ads.linkedin.com 

 

7. Posso desativar o uso de cookies? 

A qualquer momento, o utilizador poderá gerir as suas preferências de cookies, quer 

através da desativação no navegador, quer aqui no site. 

A rejeição de utilização de cookies no nosso website pode limitar ou impossibilitar 

o acesso a algumas áreas e/ou conteúdos, ou limitar a receção de informação 

personalizada. 

Para alterar as suas definições ou desativar a utilização de cookies, deverá seguir as 

instruções fornecidas no seu navegador de internet ou dispositivo (normalmente, 

localizadas em «Definições» ou «Preferências»). 

Abaixo, listamos alguns links úteis, de navegadores de internet: 

 

Navegador Informação do Navegador 

Microsoft Edge            
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-

edge-and-privacy 

Internet Explorer      
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-

delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Mozilla Firefox            https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-

cookies-website-preferences 

Google Chrome          https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Apple Safari               
https://support.apple.com/en-us/HT201265 

Opera                          
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

8. Dúvidas e Esclarecimentos 

Em caso de dúvida sobre a gestão de cookies no nosso website, poderá contactar-

nos através do email dpo@aeportugal.pt ou carta, enviada para a morada: 

Avenida Dr. António Macedo, 196 

Edifício de Serviços da AEP 

4450-617 Leça da Palmeira. 

 

https://pt.sendinblue.com/legal/cookies/
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
mailto:dpo@aeportugal.pt


 

 

9. Revisão da Política de Cookies 

Esta Política de Cookies pode ser revista e sofrer alterações sempre que a AEP 

entenda necessário ou sempre que as mesmas sejam exigíveis, sendo por isso 

aconselhado a todos os utilizadores que a consultem periodicamente. 

Caso tal suceda, será atualizada a versão passando essas alterações a fazer parte 

integrante da Política. 

 


