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Política de cookies 
 

O que é um 
cookie? 

Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que é armazenado no seu computador através do navegador de internet (browser), no qual é retida a 
informação relacionada com a conexão criada entre o seu computador ou dispositivo móvel e o servidor. 

Para que 
servem os 
cookies? 

Os cookies têm como função principal manter a persistência de informação das sessões de comunicação efetuadas entre o seu computador e o servidor. 
Os cookies permitem assim identificar o seu computador ou dispositivo móvel e, consequentemente, ativar diversas funcionalidades que proporcionam 
uma navegação mais rápida e eficiente e eliminam a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Que cookies 
são usados 
pelos sites da 
LOGO? 

Existem diversos tipos de cookies, quer quanto à sua função, quer ainda quanto à sua duração. 
Definindo a LOGO como um dos seus objetivos manter com os Clientes e Utilizadores do seu site uma política de rigor e absoluta transparência nas 
relações que estabelece, passa-se a descrever na tabela anexa, o tipo de cookies utilizados pelo site LOGO, indicando ainda o respetivo tamanho de 
arquivo, a sua duração e propósito. 
 

Cookie bytes Expiração Descrição 

JSESSIONID 44 Sessão (*) Cookie colocado pela tecnologia usada na construção e utilização deste site (Java) e que armazena informação acerca da sessão do utilizador. 

SERVERID 11 Sessão (*) Cookie colocado pela tecnologia de balanceamento de carga usada nos sites da LOGO. 

LG_COOKIE_CONSENT 22 1 ano Responsável pelo armazenamento da decisão da utilização dos cookies nos sites da LOGO. 

_utma - 1 ano Utilizador Unico - Google Analytics 

_utmb - 1 hora Sessão - Google Analytics 

_utmc - Sessão (*) Sessão - Google Analytics 

_utmz - 18 meses Fontes de Tráfego 

vsid - 5 anos Advertisement - ActualSales 

asxsales - 1 ano Advertisement - ActualSales 

id - 1 ano Advertising - Adsense/Doubleclick. 

_drt - 1 ano Advertising - Adsense/Doubleclick. 

NID - 6 meses Utilizador Aplicações - Google 

PREF - 2 anos Utilizador Aplicações - Google 

xs - 1 mês Plugin Social Media - Facebook 

s - 1 mês Plugin Social Media - Facebook 

lu - 2 anos Plugin Social Media - Facebook 
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fr - 2 meses Plugin Social Media - Facebook 

datr - 2 anos Plugin Social Media - Facebook 

csm - 2 meses Plugin Social Media - Facebook 

id 
 

- To be used for the purpose of Xaxis for targeting , optimization, reporting and attribution - Xaxis 

OAX - - To be used for the purpose of Xaxis for targeting , optimization, reporting and attribution - Xaxis 

mdata - - To be used for the purpose of Xaxis for targeting , optimization, reporting and attribution - Xaxis 

gookie - - To be used for the purpose of Xaxis for targeting , optimization, reporting and attribution - Xaxis 

sess - - To be used for the purpose of Appnexus for targeting , optimization, reporting and attribution - Appnexus 

uuid - - To be used for the purpose of Appnexus for targeting , optimization, reporting and attribution - Appnexus 

anj - - To be used for the purpose of Appnexus for targeting , optimization, reporting and attribution - Appnexus 

BIGipServersjfweb_mch_http Sessão (*) This cookie assists with ensuring that our website is available to you and operating quickly and securely - Marketo 

exp_last_activity - 1 ano 
This cookie is used to determine the cookie expiry. Every time the state is updated (i.e., the page is reloaded) the last activity is set to the current 
date/time - Expression Engine (a content management system) 

exp_sessionid - Sessão (*) 
A uniquely generated ID that corresponds to the session_id column in the exp_session table. Used when cookie and session are set as the session 
type. Used only for logged in users - Expression Engine 

exp_expiration - 1 ano 
Determines the length of the session for a logged in user. There are two options for this cookie: if the user has selected remember me then it is 
set to 1 year, and if not then it's set to the date/time that the user logged in. Used only for logged in users - Expression Engine 

exp_perpage - 
26 
semanas 

Used internally for the management of Sizmek's content management system. This cookie does not collect any user information or browsing 
behavior - Expression Engine 

 
* Os cookies de sessão são removidos automaticamente do computador ou dispositivo móvel sempre que o navegador de internet (browser) for fechado. 

Como pode 
gerir os 
cookies? 

Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção das 
definições apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu navegador de internet (browser). 
Note-se, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços disponibilizados no site funcionem corretamente, afetando, parcial ou 
totalmente, a respetiva navegação no mesmo. 

 


