
Cookies 
São pequenos ficheiros de texto guardados no seu computador que servem para 
recolher informação acerca do seu dispositivo e informação acerca da sua 
experiência de utilização. Esta informação é usada para registar o número de 
visitas efetuadas e compilar informação estatística acerca da atividade do website. 
Tipos de Cookies consoante a entidade que os gere: 

• Cookies próprios: um cookie gerido por este domínio / website. 
• Cookies de terceiros: um cookie gerido por outro domínio / website. 
• Cookies persistentes: a informação do cookie encontra-se armazenada de 

forma permanente no seu equipamento. 
• Cookies de sessão: a informação do cookie não se encontra armazenada 

de forma permanente no seu equipamento. 

A Tecdigital usa cookies de sessão e cookies próprios, bem como cookies de 
terceiros. 
Tipos de cookies consoante a finalidade de utilização: 

• Cookies técnicos: são aqueles que permitem navegar através de um 
domínio / website, utilizando as diferentes opções ou serviços como, por 
exemplo, identificar a sessão, aceder a áreas de acesso restrito e realizar o 
processo de um pedido de compra. 

• Cookies de personalização: são aqueles que permitem aceder ao domínio / 
website com algumas características predefinidas em função de um 
conjunto de decisões tomadas, como por exemplo a língua utilizada. 

• Cookies de análise: são aqueles que permitem a monitorização e análise do 
comportamento dos utilizadores de websites aos quais estão vinculados. A 
informação recolhida através de tais cookies é usada, por exemplo, para 
medir a atividade dos websites e elaborar perfis de navegação. 

• Cookies publicitários: são aqueles que permitem a gestão da forma mais 
eficiente de espaços publicitários com base em critérios como o conteúdo 
editado ou a frequência em que os anúncios são exibidos. 

• Cookies de publicidade comportamental: são aqueles que permitem a 
gestão da forma mais eficaz possível de espaços publicitários. Estes 
cookies armazenam informações sobre o comportamento do utilizador, 
obtidas através da observação contínua dos seus hábitos de navegação, 
permitindo desenvolver um perfil específico para exibir anúncios com base 
neste. 

A Tecdigital usa Cookies técnicos, Cookies publicitários e Cookies de análise. 
A informação relativa aos cookies é controlada e acedida pelo proprietário do 
website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tipos de cookies utilizados: 
 

Nome do Cookie Finalidade Tempo de 
retenção 

Domínio Titular Entidade 
que gere 

Finalidade 

PHPSESSID Usado para 
controlo nas 
sessões. 

1 sessão tecdigital.pt  Cookies 
próprios / 
sessão 

Cookies 
Técnicos 

Google Analytics 

_ga Usado para 
distinguir 
usuários. 

2 anos tecdigital.pt Google.com Cookies 
de 
terceiros 

Cookies de 
análise 

_gid Usado para 
distinguir 
usuários. 

24 horas tecdigital.pt Google.com Cookies 
de 
terceiros 

Cookies de 
análise 

_gat_gtag_UA_40283526_1 Usado para 
controlar a taxa 
de solicitação. 

1 minuto tecdigital.pt Google.com Cookies 
de 
terceiros 

Cookies de 
análise 

Facebook Pixel 

_fbp Pixel que 
recolhe 
informação 
pública dos 
perfis dos 
utilizadores que 
navegam no 
website, 
permitindo criar 
audiências que 
serão 
futuramente 
usadas em 
campanhas no 
Facebook, de 
acordo com a 
segmentação a 
utilizar. 

2 anos tecdigital.pt Facebook.com Cookies 
de 
terceiros 

Cookies 
publicitários 
de análise 

Hotjar 

_hjIncludedInSample Hotjar cookie. 
Este cookie de 
sessão é 
configurado 
para deixar o 
Hotjar saber se 
esse visitante 
está incluído na 
amostra que é 
usada para 
gerar funis. 

365 dias tecdigital.pt www.hotjar.com 
 

Cookies 
de 
terceiros 

Cookies de 
análise 
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Informação específica sobre os cookies de terceiros pode ser obtida através 
dos endereços: 

Google.com 
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage 

Hotjar.com   https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information 

Facebook.co
m 

  https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 
De acordo com a informação acima fornecida, como utilizador, está a consentir 
expressamente o uso dos cookies de que se fez referência para os fins previstos 
para cada um dos mesmos. 
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo e exatidão dos termos e condições de 
uso, das políticas de privacidade e políticas de cookies de terceiros referidos 
anteriormente. 
 
Pode obter mais informação 
visitando www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. 
 
Pode configurar o seu browser para não aceitar cookies e os websites 
mencionados anteriormente explicam-lhe como pode removê-los. No entanto, a 
não aceitação de cookies, pode resultar na execução incorreto de algumas 
funcionalidades do Website. 
 
Nenhum dos cookies usados é essencial para a utilização do Website, para uma 
funcionalidade em particular ou para o melhoramento do desempenho do Website. 
No entanto, a não aceitação de cookies, pode resultar na execução incorreto de 
algumas funcionalidades do Website. 
 
A utilização de cookies pela Tecdigital tem os objetivos de analisar o uso do 
Website e permitir-lhe ter uma experiência de navegação sem problemas; em 
momento algum recolhemos Dados Pessoais através de cookies. Os cookies não 
serão usados para nenhum outro propósito dos mencionados no ponto anterior. 
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