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Política de Cookies 
 

 

1. Objeto 

A presente política estabelece os princípios aplicáveis à recolha, processamento e armazenamento das 

informações dos/das visitantes do website (https://www.cig.gov.pt/) da Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG) e indica a forma como são implementados os cookies, bem como as opções 

que os/as visitantes do website dispõem para os controlar. 

A presente política é periodicamente avaliada, tendo em vista avaliar a necessidade de proceder à respetiva 

atualização.  

 

2. Definição de cookies 

 

Os Cookies são pequenos blocos de informação, armazenados em arquivos de texto, que são guardados 

no computador pessoal ou noutro dispositivo quando os websites são carregados através do navegador 

(browser). São amplamente usados para “memorizar” o acesso e preferências dos/das visitantes de 

websites, seja para uma única visita (por meio de um “cookie de sessão”) ou para várias visitas repetidas 

(usando um “cookie persistente”). Garantem uma experiência consistente e eficiente para os/as visitantes 

e desempenham funções essenciais, como permitir que os/as utilizadores/as se registem e permaneçam 

ligados. Os cookies podem ser definidos pelo website que está a visitar (conhecidos como “cookies 

primários”) ou por terceiros, como aqueles que veiculam conteúdos ou fornecem serviços de publicidade 

ou de analítica no site (“cookies de terceiros”). 

3. Cookies definidos pela CIG 

A CIG utiliza cookies para fins variados. Alguns cookies são necessários por motivos técnicos; alguns 

permitem uma experiência personalizada para visitantes e utilizadores/as registados/as, e outros permitem 

a exibição de publicidade de redes selecionadas de terceiros. Alguns desses cookies podem ser 

implementados quando uma página é carregada ou quando um/a visitante realiza uma determinada ação 

(clicando no botão “gostar” ou “seguir” num Post, por exemplo). 

https://www.cig.gov.pt/
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A seguir identificam-se as diferentes categorias de cookies definidas pela CIG, com os respetivos nomes e 

os propósitos dos cookies. Certos cookies são definidos apenas para visitantes identificados/as ou 

autorizados/as, enquanto outros são definidos para quaisquer visitantes. 

4. Categoria - Configurações do Site  

Os cookies de configurações do site são essenciais para que o website da CIG execute funções básicas, 

nomeadamente os cookies necessários para permitir que utilizadores/as registados/as se autentiquem e 

executem funções relacionadas com a respetiva conta, estes não podem ser desativados. 

Cabem nesta categoria os cookies abaixo identificados: 

• wordpress_test_cookie: Testa se o navegador aceita cookies. 

• wordpress_logged_in_ {session-id}: Verifica se o/a visitante é um/a utilizador/a já registado/a no 

website da CIG. 

• wordpress_sec_ {session-id}: Verifica se o/a visitante é um/a utilizador/a já registado/a no website 

da CIG. 

• wp-settings- {user-id}: Mantém a configuração wp-admin de um/a utilizador/a. 

• wp-settings-time- {user_id}: Mantém o carimbo de data / hora de configuração wp-admin de um/a 

utilizador/a. 

 

5. Categoria - Funcionalidade: 

Os cookies de funcionalidade são usados para armazenar preferências definidas pelos/as utilizadores/as, 

recolhendo-se dados como nome da conta, idioma e localização.  

Para obter mais informações sobre o tratamento de dados pessoais no âmbito do website da CIG, consulte 

a Política de Privacidade da CIG: https://www.cig.gov.pt/declaracao-de-privacidade/ .. 

Cabem, na categoria de funcionalidade, os cookies AddThis que se seguem: 

__atuvc: Este cookie está associado ao widget de compartilhamento social AddThis, que normalmente é 

incorporado em websites para permitir que os/as visitantes compartilhem conteúdo com uma variedade de 

plataformas de rede e de partilha. Ele guarda a contagem de partilha da página atualizada. 

__atuvs: Este cookie está associado ao widget de partilha social AddThis, que normalmente é incorporado 

em websites para permitir que os visitantes partilhem conteúdo com uma variedade de plataformas de rede 

e de partilha. Trata-se de um novo cookie do AddThis que ainda não está documentado, mas que foi 

considerado na categoria com um propósito semelhante a outros cookies definidos pelo serviço. 

https://www.cig.gov.pt/declaracao-de-privacidade/
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6. Categoria - Desempenho  

Os cookies de desempenho recolhem informações sobre a forma como os/as utilizadores/as interagem 

com o website da CIG, nomeadamente quais as páginas web mais visitadas, bem como outros dados 

analíticos. Estes dados são usados apenas para melhorar o funcionamento do website. 

Cabem nesta categoria os cookies da Google Analytics seguintes: 

_gid: Este tipo de cookie está associado ao Google Universal Analytics – que é uma atualização 

significativa para o serviço de análise geralmente mais usado do Google. Este cookie é usado para distinguir 

utilizadores/as únicos/as, atribuindo um número gerado aleatoriamente como um identificador de 

utilizador/a. Este cookie é incluído em cada solicitação de página num website e usado para calcular os 

dados do/a visitante, da sessão e da campanha para os relatórios analíticos dos websites. Por padrão, este 

cookie expira no prazo de 24 horas 

_ga: Este tipo de cookie está associado ao Google Universal Analytics – que é uma atualização significativa 

para o serviço de análise geralmente mais usado do Google. Este cookie é usado para distinguir 

utilizadores/as únicos/as, atribuindo um número gerado aleatoriamente como um identificador de 

utilizador/a. Ele é incluído em cada solicitação de página num website e usado para calcular os dados do/a 

visitante, da sessão e da tarefa para os relatórios analíticos dos sites. Por padrão, expira no prazo de 2 

anos. 

_gat_<property-id>: Este tipo de cookie está associado ao Google Universal Analytics, de acordo com a 

documentação, é usado para controlar a taxa de solicitação – limitando a recolha de dados em websites de 

alto tráfego. Ele expira no prazo de 1 minuto. 

7. Categoria - Conteúdo incorporado de terceiros 

O website da CIG faz uso de diferentes aplicativos e serviços de terceiros para aprimorar a experiência 

dos/as visitantes do website. Isso inclui plataformas de redes sociais como Facebook e Twitter (por meio 

do uso de botões de partilha) ou conteúdo incorporado do YouTube. Como resultado, os cookies podem 

ser definidos por terceiros e usados por eles para rastrear a atividade online dos/das visitantes, não 

dispondo a CIG de qualquer controle direto sobre as informações recolhidas por estes cookies. 

8. Controle de Cookies 

Os/as visitantes podem desejar restringir o uso de cookies ou impedir completamente que sejam 

configurados. A maioria dos navegadores (browser) fornece maneiras de controlar o comportamento dos 
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cookies, como o período de tempo em que são armazenados – seja por meio de funcionalidade integrada 

ou utilizando plug-ins de terceiros. 

Para saber mais sobre como gerir e eliminar cookies, visite aboutcookies.org.  

Para obter mais detalhes sobre cookies de publicidade e como os gerir, visite youronlinechoices.eu 

Alguns programas específicos de desativação estão disponíveis em: Google Analytics 

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

É importante observar que restringir ou desabilitar o uso de cookies pode limitar a funcionalidade dos sites 

ou impedi-los de funcionar corretamente. 

 

Data da aprovação: 15 de janeiro de 2014 

Data de alteração: 5 de março de 2021 

Data da última atualização: 20 de abril de 2021. 

 

 

 

A Presidente da CIG 

 

 

Sandra Ribeiro 
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