POLÍTICA DE GESTÃO DE COOKIES
Esta página serve para informá-lo sobre a utilização de cookies durante a sua consulta e
navegação no Site.
1.

O que é um cookie?

O termo «cookie» (ou testemunhos de conexão) é um pequeno ficheiro, identificado por um nome,
armazenado pelo seu browser no seu dispositivo conectado (computador, tablet, smartphone,...).
Um cookie regista informações relativamente à sua navegação no Site que podem ser diretamente
lidas pelos servidores da Eutelsat durante as suas próximas visitas ou consultas ao Site, sob reserva
contudo das opções que selecionou relativamente a este ficheiro através da configuração no Site.
2.

Para que servem os cookies?

Existem diferentes tipos de cookies com utilizações e conteúdo diferentes, temporários e
persistentes:
- os cookies temporários contêm informações que são utilizadas na sua sessão de browser. Estes
cookies são automaticamente eliminados quando fecha o seu browser. Quando termina a sua
navegação, nada é guardado no seu computador.
- os cookies persistentes servem para armazenar informações que são utilizadas entre as visitas.
Estes dados permitem aos sites reconhecer que é um cliente recorrente e adaptam-se
consequentemente. Os cookies persistentes possuem um valor a longo prazo definido pelo Site.
De acordo com o URL e páginas do Site, podem existir cookies de diferentes tipos:
Cookies necessários para o funcionamento do Site
Estes cookies permitem ao site funcionar de forma otimizada. Se bloquear estes cookies, o acesso
aos serviços propostos pelo Site não pode ser garantido, assim como o bom funcionamento do Site.
Pode, ainda assim, opor-se aos mesmos e eliminá-los ao configurá-los no seu browser.
Cookies de medição de audiência e de estatísticas
Os cookies de medição de audiência elaboram estatísticas sobre o número de visitas e a utilização
dos nossos serviços. Também podem ser recolhidas estatísticas de frequência, de conteúdos e
páginas exibidas e de publicidades nos nossos espaços. Estas estatísticas permitem,
nomeadamente, melhorar o interesse e a ergonomia dos nossos serviços e garantir o
acompanhamento das faturas dos anunciantes terceiros nos nossos serviços, ao contabilizar,
nomeadamente, o número total de publicidades exibidas. Desativá-las impede-nos de
acompanhar e melhorar a qualidade dos nossos serviços. Pode escolher as definições para estes
cookies clicando em COOKIES.
Os cookies permitem a exibição de conteúdos e de publicidade específica
Os cookies que permitem a exibição de conteúdos e publicidade pertinentes e específicos são
depositados por nós ou por terceiros (anunciante, agência e departamento de publicidade).
Permitem-nos adaptar os nossos espaços publicitários às suas preferências de visualização e aos
seus focos de interesse e propor-lhe conteúdo que lhe possa interessar. Pode escolher as definições
para estes cookies clicando em COOKIES.
Cookies de partilha através das redes sociais
Podem ser apresentados ficheiros cookies no seu dispositivo por sites de redes sociais que permitem
a partilha de conteúdos dos nossos serviços tais como o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn…
Estes sites de redes sociais são materializados nos nossos serviços através de ícones que permitem a
estas redes sociais identificá-lo durante a sua navegação nos nossos serviços ou partilhar o
conteúdo dos nossos serviços que pretende partilhar. Não controlamos estes cookies e os seus
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dados recolhidos pelas redes sociais que atuam por sua conta. Para mais
informações sobre estas aplicações e sobre as finalidades de utilização, convidamo-lo a consultar
as políticas de confidencialidade específicas destes sites de redes sociais. Pode escolher as
definições para estes cookies clicando em COOKIES.
Quais são os cookies utilizados pela Eutelsat?
Para permitir uma navegação ideal no presente Site, assim como um melhor funcionamento das
diferentes interfaces e aplicações, a Eutelsat poderá proceder à instalação de um cookie.
A Eutelsat reserva-se o direito de recolher o endereço IP público. A recolha deste endereço IP será
realizada de forma anónima, será conservada durante o mesmo período de tempo que os cookies
e destina-se apenas a permitir uma boa administração dos serviços propostos no Site.
A Eutelsat colabora com parceiros que criam os cookies terceiros, que são de seguida utilizados
pelo departamento de publicidade noutros sites para propor publicidades adequadas e
pertinentes com base no seu histórico de navegação. Estes cookies não armazenam informações
pessoais que permitam que outros sites o identifiquem, de facto, baseiam-se exclusivamente no
histórico de navegação.
Além disso, o Site recorre aos cookies dos parceiros seguintes:

Nome
do
cookie
_ga

Editor do
cookie
Google
Analytics

Categoria

Vida útil

Finalidade

Cookie
analítico

12 meses

Este cookie é utilizado para
distinguir utilizadores..

_gat

Google
Analytics

Cookie
analítico

1 minuto

Este cookie é utilizado para
controlar a taxa de solicitação.
Se o Google Analytics for
implementado através do
Gerenciador de Tags Google,
esse cookie será denominado:
_dc_gtm_<property-id>.

_gid

Google
Analytics

Cookie
analítico

24 horas

Este cookie é utilizado para
distinguir utilizadores.

1 hora

Este cookie é utilizado para
determinar se o visitante já
visitou este sítio antes ou se é
um novo visitante.

_hjFirstSe
en

Hotjar

Cookie analítico

_hjid

Hotjar

Cookie analítico

1 minuto

Este cookie é utilizado para
definir um identificador único
para a sessão. Isto permite ao
website obter dados sobre o
comportamento dos visitantes
para fins estatísticos.

_hjTLDTest

Hotjar

Cookie analítico

Sessão

Este cookie é utilizado para
detectar a referência SEO do
website actual. Este serviço faz
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parte de
estatísticas
terceiros.

um serviço
e análises

de
de

SSESSxxx

Konnect

Técnico

23 dias

Este cookie é utilizado para
distinguir os utilizadores.

country_c
ontext

Konnect

Técnico

24 horas

Este cookie é utilizado para
afectar uma loja de campo.

axeptio_
cookies

Axept.io

Técnico

12 meses

Este cookie é utilizado para
mostrar o banner cookie.

12 meses

Este cookie é utilizado para
memorizar
o
seu
consentimento
para
os
cookies.

12 meses

Este cookie é utilizado para
accionar todas as etiquetas
autorizadas de acordo com o
seu consentimento.

axeptio_
all_vendo
rs
axeptio_
authorize
d_vendor
s

Axept.io

Técnico

Axept.io

Técnico

Fr

Facebook

Cookies
publicitários

3 meses

Este cookie é utilizado para
permitir
a
entrega
ou
redireccionamento
de
anúncios.

_fbp

Facebook

Cookies
publicitários

3 meses

Este cookie é utilizado para
armazenar e acompanhar
visitas através de websites.

548 dias

O Google também utiliza um
ou
mais
cookies
para
publicidade que servimos em
toda a web. Um dos principais
cookies de publicidade em
sítios não-Google chama-se
'IDE' e é armazenado em
navegadores sob o domínio
doubleclick.net.

IDE

Google

Cookies
publicitários

SIDCC

Google

Cookies
publicitários

90 dias

Este cookie realiza informações
sobre como o utilizador final
utiliza o website e qualquer
publicidade que o utilizador
final possa ter visto antes de
visitar o referido website.

SSID

Google

Cookies
publicitários

710 dias

Este cookie realiza informações
sobre como o utilizador final
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utiliza o website e qualquer
publicidade que o utilizador
final possa ter visto antes de
visitar o referido website.

NID

ANID

SAPISID

Google

Cookies
publicitários

Google

Cookies
publicitários

Google

Cookies
publicitários

183 dias

A maioria dos utilizadores do
Google terá um cookie de
preferências chamado 'NID'
nos seus navegadores. Um
navegador envia este cookie
com pedidos para os sites do
Google. O cookie NID contém
um ID único que o Google
utiliza para recordar as suas
preferências
e
outras
informações, tais como a sua
língua preferida (por exemplo,
inglês), quantos resultados de
pesquisa deseja ter mostrado
por página (por exemplo, 10 ou
20) e se deseja ou não que o
filtro SafeSearch do Google
esteja ligado.
O Google utiliza cookies como
NID e SID para ajudar a
personalizar os anúncios nas
propriedades do Google, tais
como a Pesquisa Google.

-

Também utilizamos um ou mais
cookies para publicidade que
servimos em toda a web. Um
dos principais cookies de
publicidade em sites nãoGoogle chama-se 'IDE' e é
armazenado em navegadores
sob o domínio doubleclick.net.
Outro é armazenado em
google.com e é chamado
ANID. Utilizamos outros cookies
com nomes tais como DSID,
FLC, AID, TAID e exchange_uid.
Outras
propriedades
do
Google, como o YouTube,
podem também utilizar estes
cookies para mostrar anúncios
mais relevantes.

710 dias

Este cookie DoubleClick é
geralmente colocado através
do
site
por
parceiros
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publicitários, e utilizado por eles
para construir um perfil dos
interesses do visitante do site e
mostrar anúncios relevantes
noutros sites. Este cookie
funciona identificando
de
forma única o seu navegador e
dispositivo.

APISID

HSID

SID

Google

Google

Google

Cookies
publicitários

Cookies
publicitários

Cookies
publicitários

710 dias

Este cookie DoubleClick é
geralmente colocado através
do
site
por
parceiros
publicitários, e utilizado por eles
para construir um perfil dos
interesses do visitante do site e
mostrar anúncios relevantes
noutros sites. Este cookie
funciona identificando
de
forma única o seu navegador e
dispositivo.

710 dias

O Google utiliza cookies
chamados 'SID' e 'HSID' que
contêm registos digitalmente
assinados e encriptados da ID
da conta Google de um
utilizador e da hora mais
recente de início de sessão. A
combinação
destes
dois
cookies permite-nos bloquear
muitos tipos de ataques, tais
como tentativas de roubar o
conteúdo de formulários que
se preenche nas páginas web.

710 dias

O Google utiliza cookies
chamados 'SID' e 'HSID' que
contêm registos digitalmente
assinados e encriptados da ID
da conta Google de um
utilizador e da hora mais
recente de início de sessão. A
combinação
destes
dois
cookies permite-nos bloquear
muitos tipos de ataques, tais
como tentativas de roubar o
conteúdo de formulários que
se preenche nas páginas web.
O Google utiliza cookies como
NID e SID para ajudar a
personalizar os anúncios nas
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propriedades do Google, tais
como a Pesquisa Google.
SEARCH_
SAMESITE

1P_JAR

DSID

__gads

Google

Google

Google

Google

Cookies
publicitários

Cookies
publicitários

Cookies
publicitários

Cookies
publicitários

-

SameSite impede o navegador
de
enviar
este
cookie
juntamente
com
pedidos
cruzados no local.

30 dias

Este cookie realiza informações
sobre como o utilizador, o
utilizador final, utiliza o website
e qualquer publicidade que
possa ter visto antes de visitar o
referido website.

13 dias

Estes são utilizados para ligar a
sua actividade através de
dispositivos
se
tiver
previamente iniciado sessão
na sua Conta Google num
outro dispositivo. Fazemos isto
para coordenar os anúncios
que vê através dos dispositivos
e medir os eventos de
conversão.
Estes
cookies
podem ser definidos nos
domínios
google.com/ads,
google.com/ad/medição ou
googleadservices.com.

679 dias

Por
vezes,
podem
ser
colocados
cookies
de
publicidade no domínio do sítio
que está a visitar. No caso de
publicidade
que
servimos
através da web, os cookies
(por
exemplo,
cookies
chamados '__gads' ou '__gac')
podem ser colocados no
domínio do site que está a
visitar. Ao contrário dos cookies
que
são
colocados
nos
domínios do próprio Google,
estes cookies não podem ser
lidos pelo Google quando se
está
num
site
diferente
daquele
em
que
foram
colocados. Servem objectivos
tais como medir interacções
com
os
anúncios
nesse
domínio e evitar que os
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mesmos anúncios lhe sejam
mostrados demasiadas vezes.

390 dias

Este é um cookie da Microsoft
que contém um Identificador
Global
Único
(ou
GUID)
atribuído ao seu navegador. É
definido quando interage com
um
proprety
Microsoft,
incluindo uma chamada de
sinalização Universal Event
Tracking (ou UET) ou uma visita
a uma propriedade Microsoft
através do browser.

Microsoft

Cookies
publicitários

390 dias

Este
é
um
cookie
de
identificação de
utilizador
Microsoft
utilizado
pelos
Anúncios Bing.

Microsoft

Cookies
publicitários

30 minuto

Este é um cookie da Microsoft
que contém o ID da sessão
para uma sessão única no site.

Microsoft

Cookies
publicitários

MUIDB

_uetsid

MUID

Desativação e eliminação dos cookies
Estes cookies devem ser conservados por um período de tempo variável até 13 meses e poderão
ser lidos e utilizados pela Eutelsat durante uma próxima visita ao Site.
Em conformidade com as disposições legais em vigor, todos os utilizadores dispõem do direito de
retirar o seu consentimento relativamente à apresentação de cookies no seu dispositivo. Pode
desactivar a instalação de cookies em qualquer altura através da página de definições disponível
no Website quando clica em COOKIES.
Todos os browsers permitem-lhe igualmente limitar os comportamentos dos cookies ou desativá-los
nas configurações ou nas opções do browser. As etapas a seguir são diferentes para cada browser,
pode encontrar as instruções no menu «Ajuda» do seu browser.
Graças ao seu browser, também pode consultar os cookies presentes no seu computador e eliminálos um a um ou de uma só vez.
Para qualquer pedido relativamente ao exercício dos seus direitos, pode contactar-nos para o
seguinte e-mail: dpo@konnect.com.
Para
mais
informações
sobre
os
cookies,
https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fr.htm.

pode

consultar

o

site:
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