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1. Quem somos? 
2. O que são cookies? 
3. Que cookies utilizamos? 
4. Como posso desativar os cookies? 
5. Consentimento e retirada do consentimento 
 
 
 
1. Quem somos? 
 
A Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade De Reabilitação Urbana, EM, SA com sede na Praça do Município, nº 31, 2º 
piso, 1100-365 Lisboa, + 351 218 847 030. 
Email: info@lisboaocidentalsru.pt  
 
 
2. O que são cookies? 
 
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o seu computador no servidor.  

É uma prática comum na internet porque permite o reconhecimento do utilizador enquanto efetua as suas 
pesquisas na internet. Por exemplo, quando um Utilizador volta à página anterior de um site, o cookie permite-lhe 
voltar a essa página com as preferências que o Utilizador tinha anteriormente selecionado.  
  
Alguns cookies contêm dados pessoais (por exemplo quando o utilizador usa o “lembrar-me”, o cookie armazena o 
nome de utilizador, o qual poderá ser constituído pelo nome do titular dos dados).  
 
3. Que cookies utilizamos no nosso site de acordo com a lista de cookies da Wix 
(https://support.wix.com/pt/article/cookies-e-seu-site-wix): 
 

 Cookies de Sessão Essenciais: para fornecer uma ótima experiência a seus visitantes e clientes, identificar 
seus membros registrados (usuários que se registraram em seu site), monitorar e analisar o desempenho, 
operação e eficácia da plataforma Wix e Para garantir que plataforma é segura. 

 

A tabela a seguir mostra os cookies utilizados no site, a finalidade para a qual cada um é usado e o prazo de 
manutenção dos mesmos de acordo com a lista de cookies da Wix (https://support.wix.com/pt/article/cookies-e-
seu-site-wix).  

 

Nome do 
Cookie 

Próposito Duração 
Tipo de 
Cookie 

XSRF-TOKEN Utilizado por motivos de 
segurança 

Sessão Essencial 
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Nome do 
Cookie 

Próposito Duração 
Tipo de 
Cookie 

hs Utilizado por motivos de 
segurança 

Sessão Essencial 

svSession Usado em conexão com o login do 
usuário 

2 anos Essencial 

SSR-caching Usado para indicar o sistema a 
partir do qual o site foi 
renderizado 

1 minuto Essencial 

_wixCIDX Usado para 
monitoramento/depuração do 
sistema 

3 meses Essencial 

_wix_browser_s
ess 

Usado para 
monitoramento/depuração do 
sistema 

Sessão Essencial 

consent-policy Usado para parâmetros de banner 
de cookie 

12 meses Essencial 

smSession Used to identify logged in site 
members 

Sessão Essencial 

TS* Usado por motivos de segurança e 
antifraude 

Sessão Essencial 

bSession Usado para medição da eficácia do 
sistema 

30 minutos Essencial 

fedops.logger.s
essionId 

Usado para medição de 
estabilidade/eficácia 

12 meses Essencial 

 

 
4. Como posso desativar os cookies? 
 
O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu navegador para aceitar todos os 
cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não receber quaisquer cookies.  
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A forma como faz isso depende do navegador (web browser) que utiliza. Caso desligue os cookies poderá não 
ser possível aceder a todas as secções do site. 

Para obter mais informações sobre a eliminação, desativação ou bloqueio dos cookies, por favor visite: 

http://www.allaboutcookies.org 
 

Os links infra explicam como poderá gerir os cookies relativamente aos motores de busca mais comuns: 

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 Google 
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR 

 Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookies-websites-utilizam-monitorizar-
preferencias 

 Safari: https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 
 Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-BR 

Para além dos controles exercidos através do motor de pesquisa, o utilizador poderá gerir os cookies de 
terceiros através de: aboutads.info/choices/ e youronlinechoices.eu/  

 

5. Consentimento e retirada do consentimento 

 

Para a colocação dos cookies necessários para o funcionamento do site não é necessário o consentimento do 

utilizador. 

 

Para mais informação relativamente aos seus direitos por favor visitar a nossa Politica de Cookies disponível 

em https://www.lisboaocidentalsru.pt/outros-documentos.  
 

Esta Política de Cookies pode ser revista a qualquer momento, de acordo com o nosso critério. Sempre que seja 
alterada, atualizaremos a data de revisão que encontra no parágrafo seguinte.  A Política de Cookies alterada 
entrará em vigor a partir da data de revisão. Recomendamos que os utilizadores do nosso site que revejam as 
Políticas de Cookies periodicamente, para se manterem informados sobre a gestão de cookies. 

 

Data da última modificação: 15 de novembro de 2021 

 
  


