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POLÍTICA DE COOKIES 
 

 
 
  

Os cookies são aplicativos alfanuméricos que a OBRASEGURA pode transitoriamente transmitir 

para o disco rígido do computador do Cliente ou do visitante do Website por forma a permitir que 

os sistemas da OBRASEGURA reconheçam o browser de quem está a interagir em cada 

momento com o Website e possam permitir que a OBRASEGURA saiba quando é que o Website 

está a ser visitado e por quantas pessoas, permitindo-lhe também melhorar a experiência de 

utilização (“Cookies”). Os Cookies permitem rastrear os movimentos no Website, ajudam na 

navegação, ajudam a recuperar o histórico de navegação, opções anteriormente selecionadas 

de temas, preferências e outras funcionalidades costumizaveis (se/na medida do disponível).  

1. WEBSITE 

O Website usa os seguintes Cookies:  

✓ Google Analytics® (_ga, _gid) que é uma ferramenta analítica do fabricante Google® e 

que interpreta o nível de utilização e de fidelização do Cliente com o Website e as suas 

funcionalidades. 

✓ Técnicos/Funcionais (cmplz_banner-

status,cmplz_functional,cmplz_functional,cmplz_preferences,cmplz_statistics,cmplz_po

licy_id,cmplz_consented_services) - utilizados para armazenar a informação sobre a 

permissão de utilização dos diferentes tipos de cookies 

NENHUMA INFORMAÇÃO PESSOAL É RECOLHIDA, ARMAZENADA OU PROCESSADA 
COM RECURSO A COOKIES.  
 
A OBRASEGURA recomenda que o Cliente mantenha o uso de Cookies ativo nos CANAIS 

porque os Cookies permitem que o Cliente tire um maior partido das funcionalidades dos 

CANAIS. Todavia, caso o Cliente não aceite Cookies no Website, o Cliente deverá configurar o 

equipamento para ser avisado sempre que um Cookie seja depositado no disco e/ou para que o 

possa desativar no menú de navegação (v.g. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). 

O Cliente pode optar por recusar, apagar ou aceitar Cookies através de uma seleção apropriada 

de funções nos menus de “opções” e de “preferências” do navegador. O Cliente deve navegar 

no menu de “Ajuda” do navegador por forma a entender de forma adequada as preferências 

disponíveis, configurando os Cookies de acordo com a sua escolha.  

A recusa de Cookies ou a sua remoção apenas poderão causar uma alteração no funcionamento 

do Website ou impedir que algumas funcionalidades possam continuar disponíveis.  

No caso de pretender desativar o rastreamento de históricos de navegação na internet por favor 

desative o Google Analytics em  http://www.google.com. Contudo, tome em atenção que a 

http://www.google.com/
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desativação pode implicar um impacto negativo considerável na utilização das funcionalidades 

do Website e que todas ou algumas delas podem ficar totalmente indisponíveis. 

Com a utilização do Website, o Cliente consente no processamento dos Dados Empresariais e 

dos Dados pela Google® nos termos e para os fins acima descritos, de acordo com os termos e 

condições da Google e a sua política de privacidade disponível em 

https://policies.google.com/privacy, conforme atualizada e em vigôr em cada momento.  

2. PLATAFORMA 

A Plataforma usa os seguintes Cookies:  

✓ Técnicos/Funcionais 

(PHPSESSID,ficheiros_expirar,Modernizr,sid,lastlogon,ficheiros_expirar_last_check) - 

utilizados para armazenar a informação responsável por gerir a sessão do utilizador na 

plataforma 

NENHUMA INFORMAÇÃO PESSOAL É RECOLHIDA, ARMAZENADA OU PROCESSADA 
COM RECURSO A COOKIES.  
 
Os Cookies na Plataforma são essenciais para a prestação do serviço por parte da 
OBRASEGURA, sendo nessa medida essenciais. A configuração possível de Cookies poderá 
ser feita mediante solicitação direta à OBRASEGURA e com o apoio técnico desta. A limitação 
do uso de Cookies na Plataforma pode determinar limitação no serviço, lentidão ou que 
determinadas funcionalidades fiquem total ou parcialmente indisponíveis.  
 
Versão revista e em vigor desde 7 de Março de 2022.  

 
 
 
ALERTA.: Alguns dos parceiros de negócio da OBRASEGURA podem também usar Cookies a 

partir/através do seus próprios websites, páginas ou plataformas sem que a OBRASEGURA 

tenha a possibilidade de por qualquer forma evitar ou controlar essa atividade E/OU conhecer ou 

controlar as suas políticas de privacidade (caso existam). 

Por forma a melhor compreender o que são Cookies, saber mais sobre os Cookies instalados e 

como podem ser geridos e/ou apagados pelo Cliente por favor visite www.allaboutcookies.org. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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