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POLÍTICA DE COOKIES DO IDE-RAM 

Objetivo 

Este documento descreve a Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais do IDE-

RAM.  

Dados técnicos 

Este website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, obter da-

dos estatístico e analisar o nosso tráfego. 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser utilizados por websites para 

tornar a experiência do utilizador mais eficiente. 

A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente ne-

cessários para o funcionamento deste site. Para todos os outros tipos de cookies precisa-

mos da sua permissão. 

Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços 

independentes que aparecem nas nossas páginas, como por exemplo, o youtube. 

Pode a qualquer momento alterar ou retirar o seu consentimento da Declaração de Coo-

kies no nosso website. 

O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: www.ideram.pt e www.ide-

ram.pt/defaultCFE 

O que são cookies? 

"Cookies" são pequenas etiquetas de software que são armazenadas nos equipamentos 

de acesso através do navegador (browser), retendo apenas informação relacionada com 

as preferências, não incluindo, como tal, os dados pessoais. 

Para que servem os Cookies? 

Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utiliza-

ções dos websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a ne-

cessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Que tipo de cookies existem? 

Existem dois grupos cookies que podem ser utilizados 

• Cookies permanentes - são cookies que ficam armazenados ao nível do browser nos 
equipamentos de acesso (PC, mobile e tablet) e que são utilizados sempre que faz uma 
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nova visita ao site do IDE, IP-RAM ou associado (CFERAM). São utilizados, geralmente, 
para direcionar a navegação aos interesses do utilizador, permitindo prestar um ser-
viço mais personalizado.  

• Cookies de sessão - são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies 
do browser até sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para ana-
lisar padrões de tráfego na web, permitindo identificar problemas e fornecer uma me-
lhor experiencia de navegação.  

Para que fins utilizamos cookies? 

• Cookies estritamente necessários - Permitem a navegação no website e utilização das 
aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os servi-
ços requerido não podem ser prestados.  

• Cookies analíticos - São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de 
estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website.  

• Cookies de terceiros - Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de 
terceiros. Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget com da-
dos do utilizador.  

Como pode gerir os cookies? 

Manualmente: 

• Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, e ainda 
informar o utilizador sempre que um cookie é recebido, nomeadamente através da se-
leção das definições apropriadas no respetivo navegador. O utilizador pode configurar 
os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser.  

• Note-se, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da 
web funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no web-
site.  

Pelo website: 

 

• Acessível pela seguinte hiperligação: 

http://www.ideram.pt/Content/PaginasPublicas/PoliticaPrivacidade 
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