
Política de gestão de cookies 
 

A UCI adverte que a Página Web utiliza cookies. Os cookies são pequenos 
ficheiros de dados gerados no computador do Utilizador e que permitem que seja 

o próprio Utilizador a armazenar a informação gerada pela sua atividade na rede. 
Os cookies permitem à Página Web, entre outras coisas, armazenar e recuperar 

informação sobre os hábitos de navegação de um Utilizador, ou da sua equipa, e, 
dependendo da informação que contenham e a da forma de uso, podem ser 

utilizados para reconhecer o Utilizador. 
 

A Página Web pode utilizar os seguintes cookies: 
 

Cookies de sessão  
Os cookies de sessão são memorizados e tem apenas validade temporal, ou seja, 
basta que o Utilizador finalize a navegação pela Página Web. Estes cookies não  
gravam nenhuma informação no disco duro do seu computador de forma 
permanente. 

 

Cookies de navegação  
O objetivo principal dos cookies de navegação é o de evitar oferecer ao Utilizador 

recomendações não relacionadas com os seus interesses e de oferecer-lhes 
propostas comerciais dirigidas e personalizadas.  
Estes cookies de navegação baseiam a sua utilidade no acompanhamento 

temporal da navegação pela Internet. O Utilizador tem a possibilidade de eliminar 
este tipo de cookies antes de iniciar a navegação por outras páginas da web. 

 

Cookies estatísticos 
Os cookies estatísticos permitem conhecer a seguinte informação:  

- A data e a hora da última vez que o Utilizador visitou a Página Web.  
- O acesso aos conteúdos que o Utilizador selecionou na sua última visita na 

Página Web.  
Para realizar as estatísticas do uso da Página Web utilizamos ferramentas 

estatísticas com um alcance limitado às funções descritas no parágrafo anterior e 
com o objetivo de conhecer o nível de recorrência dos nossos visitantes e os 

conteúdos mais interessantes. Deste modo, podemos concentrar os nossos 
esforços para melhorar as áreas mais visitadas e fazer com que o Utilizador 

encontre mais facilmente o que procura.  
A Página Web pode utilizar a informação da visita do Utilizador para realizar 
avaliações e cálculos estatísticos sobre dados anónimos, bem como para garantir 

a continuidade do serviço ou para realizar melhorias na Página Web. Esta 
informação não será utilizada para nenhuma outra finalidade. 

 

Cookies de terceiros  
Em determinadas ocasiões podemos oferecer, através da Página Web, 
conteúdos de terceiros. Estes terceiros podem instalar cookies que escapam o 
nosso controle. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Cookies utilizados na Página Web 

Entidade Cookie  Finalidade Caducidade 
gestora     

dos     

cookies     

 ck  Controlar se terá aceite Persistente, 365 dias 
   ou  não  a  política  de  

Próprios   cookies  

 pv  Controlar  a  votação  de Persistente, 365 dias 
   um filme  

 ASP.NET_Ses IDSesión.NET Sessão 
 sionld  Framework  

     

 Conjunto de Métricas Persistente 2 anos 
 Cookies de   

De terceiros Google    

 Analytics    

 Conjunto de Comentários/Like/Share Persistente 2 anos 
 Cookies de   

 Facebook    

 Conjunto de Análise de rendimento Persistente  84  anos 
 Cookies de  (31/12/2099) 
 Newrelic    

 Conjunto de Visualização de Trailers Persistente 2 anos 
 Cookies de   

 Youtube     

 Conjunto de Publicidade e conteúdos Persistente, 365 dias 
 Cookies de personalizados com  
 Selligent  base em  

   comportamento   
      

 

A Página Web utiliza cookies de Google Analytics. O Utilizador pode obter mais 

informação sobre como utilizar Google quando usa a Página Web mediante o 
seguinte link: http://www.google.pt/intl/pt-PT/policies/privacy/partners/ 

 

Gestão de cookies  
Sem prejuízo do anterior mencionado, o Utilizador tem a possibilidade de 
configurar o seu navegador para aceitar ou rejeitar, como default, todos os 

cookies ou para receber um aviso no ecrã a medida que receba cada cookie e 
decidir, no momento, a sua implantação, ou não, no seu disco duro. Para tal, 

sugerimos a secção de ajuda do seu navegador para saber como alterar a 
configuração que atualmente emprega. Pode também utilizar as ferramentas de 

bloqueio de cookies de rastreio como Do Not Track, que pode descarregar no site: 
http://www.abine.com/dntdetail.php. 

 

O Utilizador tem também a possibilidade de revogar, em qualquer momento, o 

consentimento prestado para a utilização de cookies por parte da UCI, 
configurando o seu navegador para tal nos termos previstos no ponto anterior. 

Sem prejuízo do anterior mencionado, o Utilizador deve ter em conta que a 
desativação dos cookies poderá afectar o correto funcionamento de determinadas 

secções da Página Web. 
 

http://www.abine.com/dntdetail.php


O Utilizador pode consultar as instruções e os manuais do seu navegador para 
mais informações: 

 

Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opção de menu “Ferramentas”, 
selecionando “Opções de Internet” e acedendo a Privacidade. 

 

Se utiliza Firefox, para Mac, na opção de menu “Preferências”, selecionando 
“Privacidade”, acedendo a secção “Mostrar cookies”, e para Windows, na opção 

de menu “Ferramentas”, selecionando “Opções”, acedendo a “Privacidade” e, em 
seguida, usar uma configuração personalizada para o historial. 

 

Se utiliza Safari, na opção de menu “Preferências”, selecionando “Privacidade”. 
 

Se utiliza Google Chrome, na opção de menu “Ferramentas”, selecionando 
“Opções” (“Preferências” no Mac), acedendo a “Avançadas” e, em seguida, a 

opção “Definição de Conteúdo” da secção “Privacidade”, e finalmente marcando 
Cookies no diálogo “Configuração de Conteúdo”. 
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