
COOKIES 

Um cookie é um identificador, que é armazenado no seu dispositivo pelo seu navegador, 

se o seu navegador estiver configurado para isso. A maioria dos navegadores pode ser 

configurada para rejeitar cookies ou para informa-lo quando um cookie é armazenado. 

De modo simplificado, cookies são simplesmente pequenos ficheiros de informação que 

são enviados para o seu dispositivo, seja ele um computador, telemóvel ou outro aparelho 

que aceda ao nosso site. os cookies são enviados de volta ao nosso site de origem em cada 

visita subsequente. Os cookies são uteis porque permitem que um site reconheça o 

dispositivo do utilizador, permitindo-lhe navegar eficientemente pelas páginas, 

recordando também as suas preferências e melhorando em geral a experiência do 

utilizador. 

Os cookies emitidos pelo servidor terão durações diferentes sendo que alguns terminam 

quando a sessão atual termina, ou seja, quando fechar o navegador.  

Reiteramos que os cookies utilizados pela Semanticdream nos seus sites, não recolhem 

informações pessoais que permitam identificar o Cliente/Utilizador, guardando apenas 

informações genéricas, designadamente a forma ou local/país de acesso do 

Cliente/Utilizador e o modo como usam os sites, entre outros. 

A maior parte dos navegadores vem predefinido para aceitar os cookies de forma 

automática. Pode-se modificar a configuração do navegador manualmente para não 

aceitar os cookies e/ou ser avisado cada vez que seja necessário a criação de um cookie. 

Ao eliminar e/ou bloquear os nossos cookies, é possível que os nossos sites não 

funcionem da maneira pretendida desse modo fica comprometido a utilização do nosso 

site como nos pretendemos. 

Termos Legais 

A base legal sobre a recolha de dados por meio de cookies, é celebrada ao aceitar os 

nossos termos e condições ao entrar e utilizar o nosso site, sendo elaborado um equilíbrio 

de interesses com terceiros que definem e usam cookies e têm um interesse legitimo no 

funcionamento do site e seus interesses no uso minimizado de seus dados pessoais. 

O que são cookies Funcionais (Essenciais)? 



Cookies funcionais são todos aqueles que foram feitos para o normal funcionamento do 

site, sendo que os mesmos são guardados no seu PC de forma a garantir as suas definições 

pessoais, alguns exemplos se aplicáveis são o nome de login, idioma, região, nos casos 

em que se usa base de dados, mas existem cookies para lembrar certas configurações da 

sua preferência pessoal como o tamanho do site, e outras opções que tenha escolhido no 

site. 

O que são cookies de Performance e Analíticas? 

São cookies que usamos de serviços de terceiros para rastrear e analisar informações 

estatísticas sobre como usa o nosso site, esses cookies podem por exemplo armazenar 

informações sobre que navegadores foram usados, o país, a duração da visita, que páginas 

foram visitadas. Quando aplicável podem também ser usadas essas informações para 

melhorar o serviço de rastreamento e para melhorar o desempenho de anúncios. Sendo 

que as informações fornecidas a terceiros por nós não incluem informações pessoais, mas 

somente as informações para estatísticas e de como usa o nosso site. 

Os nossos sites também utilizam o Google Analytics, um serviço para a análise de 

marketing dos sites fornecido pela Google Inc.  O Google Analytics usa “cookies” para 

nos permitir ver como o titular dos dados utiliza os nossos sites para que possamos 

melhorar a sua experiência. A capacidade do Google de usar e compartilhar informações 

coletadas pelo Google Analytics sobre suas visitas ao site é restrita pelos termos de uso 

do Google Analytics disponíveis em  http:// www.google.com/analyttics/terms/us.html  e 

pela política de privacidade da Google disponível em http://google.com/policies/privacy/.  

O titular dos dados pode impedir a recolha e o uso de dados do Google (cookies e 

endereço IP) fazendo o download e instalando o plug-in do navegador disponível em 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

No entanto, observe que, se você fizer isso, talvez não seja possível usar todas as 

funcionalidades dos nossos sites. 

 

 

 

http://www.google.com/analyttics/terms/us.html
http://google.com/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Tipos de cookies usados pelo site semanticdream.pt e no site xbrlemportugal.pt 

Nome do Cookie Descrição Data de expiração 

_ga Google Analytics 2 Anos 

_gat_gtag_UA_119524597_1 Google Analytics 1 Minuto 

_gid Google Analytics 30 Horas 

Dadaproaffinity 

Cookie técnico do servidor 

IIS que hospeda o site. 

Precisa encaminhar para a 

sessão correta do servidor, a 

fim de mantê-lo ativo 

Quando a sessão de 

navegação termina 

_cfduid 

 

(Cloudflare.com) 

é usado para identificar 

clientes individuais por trás 

de um endereço IP 

compartilhado e aplicar 

configurações de segurança 

por cliente. 

1 Ano 

Cookieconsent_status 
Consentimento de cookies 

internos 
1 Ano 

Nome do Cookie Descrição Data de expiração 

Tipos de cookies usados pelo Google.com 

NID Google Maps 6 Meses 



 

 

Recursos uteis sobre cookies 

Para obter mais informações sobre este tema, de como ver que cookies foram criados no 

seu dispositivo e como geri-los ou eliminá-los em vários navegadores diferentes pode 

consultar as hiperligações seguintes: 

 www.allaboutcookies.org 

 

Os desenvolvedores de navegadores disponibilizam páginas de ajuda sobre 

gerenciamento de cookies em seus produtos. Em baixo fica o acesso a essa informação 

dos principais navegadores: 

• Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&co=GENIE.Platform%3DDes

ktop 

• Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

• Edge 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

• Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza 

• Mozilla Firefox (Mobile) 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-or-disable-cookies-firefox-android 

• Safari 

Nome do Cookie Descrição Data de expiração 

Tipos de cookies usados pelo Google.pt 

IP_JAR Google Maps 24 Horas 

CONSENT Google Maps 20 Anos 

NID Google Maps 6 Meses 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-or-disable-cookies-firefox-android


https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pt_PT 

• Safari (Mobile) 

https://support.apple.com/pt-pt/HT201265 

• Android Browser 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&

hl=en 

• Opera 

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

• Opera (Mobile) 

https://www.opera.com/pt/help/mobile/android#privacy 
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