
Google Analytics 
 

O Google Analytics é uma ferramenta simples e fácil de utilizar que ajuda os proprietários de sites a 
avaliar de que forma os utilizadores interagem com o conteúdo do site. À medida que um utilizador 
navega entre páginas web, o Google Analytics fornece tags JavaScript (bibliotecas) aos proprietários de 
sites para registar informações sobre a página que determinado utilizador visualizou, por exemplo o URL 
da página. As bibliotecas JavaScript do Google Analytics utilizam cookies HTTP para "lembrar" o que um 
determinado utilizador fez nas páginas / interações anteriores com o site. 

 

Cookies normalmente utilizados no Google Analytics 
 

Nome do cookie Data de validade Descrição Proprietário Tipo 

_ga 2 anos Utilizado para distinguir 
utilizadores 

Google Analítico 

_gid 24 horas Utilizado para distinguir 
utilizadores 

Google Analítico 

_gat 1 minuto Utilizado para acelerar 
a taxa de solicitação 

Google Analítico 

AMP_TOKEN 30 segundos a 1 
ano 

Contém um token que pode ser 
utilizado para recuperar um ID do 
cliente do serviço AMP Client ID. Os 
valores possíveis indicam opt-out, 
pedido a bordo ou erro de um 
Cliente IDENTIDADE. 

Google Analítico 

 

 

AddThis 
 

Quando um visitante do site visita um Site do Publicador, a Oracle e a Oracle Partners definem cookies 
e emitem pixéis para reunir dados do AddThis para permitir a sincronização de identificadores 
exclusivos internos entre o AddThis e os seus parceiros externos e facilitar a publicidade 
comportamental online. 
Abaixo está a lista dos nossos parceiros externos que definem cookies e acionam pixéis nos sites dos 
editores: 

 

Nome do cookie Data de validade Descrição Proprietário Tipo 

_at.hist. # Persistente Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis para 
armazenar o histórico de utilização 
do utilizador o widget de partilha 
AddThis 

AddThis Personalizaçao 

di2 2 anos O cookie AddThis permite 
aos visitantes do site 
partilhar conteúdo no site 

AddThis Personalizaçao 



  através de redes sociais 
populares. 

  

bt2 8 meses Armazenar anonimamente 
conteúdo visualizado. 

AddThis Personalizaçao 

uid 1 mês e 3 
semanas 

Este cookie fornece um ID de utilizador 
criado e atribuído exclusivamente por uma 
máquina e reúne dados sobre a atividade 
no site. Estes dados podem ser enviados a 
terceiros para análise e para relatórios. 

AddThis Personalizaçao 

xtc 13 meses Regista a partilha de conteúdos do 
utilizador via redes sociais. 

AddThis Personalizaçao 

vc 2 anos Este cookie está associado à plataforma de 
partilha social AddThis e está atualmente 
não documentado. 

AddThis Personalizaçao 

uvc 13 meses Deteta com que frequência o serviço de 
partilha social AddThis encontra 
o mesmo utilizador. 

AddThis Personalizaçao 

loc 13 meses Localização geográfica utilizada para ajudar 
os fornecedores a determinar como os 
utilizadores que partilham informações entre 
si estão localizados geograficamente 
(nível estatal). 

AddThis Personalizaçao 

    atuvc 13 meses Este cookie está associado ao widget de 
partilha social AddThis, geralmente 
integrado em sites, para permitir aos 
visitantes partilhar conteúdos em várias 
plataformas de redes e de partilha.  
Armazena uma contagem de partilha de 
página atualizada. 

AddThis Personalizaçao 

    atuvs 5 horas Este cookie está associado ao widget de 
partilha social AddThis, geralmente integrado 
em sites, para permitir aos visitantes partilhar 
conteúdos com uma variedade de 
plataformas de rede e partilha. Acredita-se 
que seja um novo cookie do AddThis que 
ainda não está documentado, mas foi 
categorizado no pressuposto de que serve 
para uma finalidade semelhante à de outros 
cookies definidos pelo serviço. 

AddThis Personalizaçao 



_at.cww Persistente Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis 

AddThis Personalizaçao 

at-lojson-cache- # Persistente Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis 

AddThis Personalizaçao 

at-rand Persistente Usado pela plataforma 
social de partilha AddThis 

AddThis Personalizaçao 

na_id 1 mês e 3 
semanas 
semanas 

- AddThis Personalizaçao 

mus 1 mês e 3 
semanas 

Ainda não existem quaisquer 
informações gerais sobre este 
cookie. 

AddThis Personalizaçao 

ouid 1 mês e 3 
semanas 
semanas 

Partilha de comunicação social 
cookie de rastreio. 

AddThis Personalizaçao 

 
 

 

Google Analytics 
 

O Google Analytics Rastreia e armazena os endereços IP dos utilizadores do seu site, a fim de reportar 

dados de geolocalização. No entanto, o Google Analytics não informa sobre endereços IP no seu 

relatório. Para a política de privacidade ou leis de privacidade locais, pode utilizar o recurso de 

anonimato de IP para tornar anónimo ou mascarar o endereço IP do visitante do site, quando tornados 

anónimos os três últimos dígitos do IP são excluídos automaticamente. Por exemplo, o endereço IP do 

visitante é 192.168.2.134 tornar-se-á 192.168.2.0 

 

Nome do cookie Data de 
validade 

Descrição Proprietário Tipo 

recolher Sessão Utilizado para enviar dados ao 
Google Analytics sobre o 
dispositivo e o comportamento do 
visitante. Rastreia o visitante em 
vários dispositivos e 
canais de comercialização. 

Google Analítico 

 
 

 

Facebook / Facebook Connect / Facebook Impression 
 

O Facebook utiliza cookies para todos os utilizadores de conta do Facebook, quando os produtos do 

Facebook são usados, incluindo a visita ao site e a aplicação. Isto também inclui a visita a outros sites e 

aplicações que utilizam os produtos do Facebook, incluindo o botão Gosto ou outras tecnologias do 

Facebook. Os cookies permitem ao Facebook oferecer Produtos do Facebook aos utilizadores e 

entender as informações que recebemos deles, incluindo informações sobre a utilização de outros sites 

e aplicações, esteja você ligado ou registado. 



 

Nome do cookie Data de 
validade 

Descrição Proprietário Tipo 

fr 4 meses rastreia utilizadores do Facebook 
desativados que é usado para 
fins publicitários 

Facebook Personalizaçao 

tr Sessão cookie relacionado com o 
rastreio de pixel do facebook 
 

Facebook Personalizaçao 

Impression.php/# - - Facebook Personalizaçao 

datr 2 anos utilizado para identificar o 
navegador da web usado para se 
ligar ao Facebook independente 
do utilizador ligado. 

Facebook Personalizaçao 

wd 2 anos Este cookie efetua informações 
sobre como o utilizador final usa o 
site e qualquer publicidade que o 
mesmo possa ter visto antes de 
visitar o site.  

Facebook Personalizaçao 

dpr 2 anos Estes cookies são usados pelo 
Facebook para dar suporte às 
redes sociais. partilha e o 
integração de Serviços do 
Facebook. 

Facebook Personalizaçao 

 

Google Tag Manager 
 

O Google Tag Manager é uma ferramenta gratuita que facilita aos profissionais de marketing 

adicionar e atualizar tags do site, incluindo o acompanhamento de conversões, análise de sites, 

remarketing e muito mais com apenas alguns cliques e sem a necessidade de editar o código do site. 

 

 

 

 
 

_fbp 4 meses Utilizado pelo Facebook para 
fornecer uma série de produtos de 
publicidade, como lances em 
tempo real de terceiros 
anunciantes 

Facebook Personalizaçao 

sb 2 anos Estes cookies são utilizados pelo 
Facebook para dar suporte a redes 
sociais e à integração de serviços 
do Facebook. 

Facebook Personalizaçao 



Sitecore 
 

O Sitecore utiliza cookies para permitir ao site reconhecer o dispositivo de um utilizador, oferecendo 

uma experiência personalizada consistente com as suas opções e configurações do navegador. Isto 

poderá ajudar a tornar as interações com o Sitecore mais rápidas e seguras. Os cookies também 

suportam informações e Técnicasidades relevantes para permitir ao Sitecore manter o website e as 

informações atualizadas, relevantes e sem erros, além de fornecer informações sobre como o website 

é utilizado. 
 

Nome do cookie Data de 
validade 

Descrição Proprietário Tipo 

SC_ANALYTICS_G
LOBAL_COOKIE 

10 anos usado para rastrear contactos 
anónimos. 
 

Baxi ES Técnicas 

bdrCookie - cookie personalizado utilizado 
para determinar se o cookie no 
site é aceite. 

Baxi ES Técnicas 

ASP.NET_SessionI
D 

Sessão Cookie de sessão de plataforma 
de utilização geral, utilizado por 
sites escritos com o Microsoft.NET 

Baxi ES Técnicas 

  tecnologias baseadas. Geralmente 
utilizado para manter uma sessão 
anónima do utilizador pelo 
servidor. 

  

ARRAffinity Sessão Este cookie é definido por sites 
executados na plataforma em 
nuvem do Windows Azure. É 
utilizado para balanceamento de 
carga para garantir que os pedidos 
da página do visitante são 
encaminhados para o mesmo 
servidor em qualquer sessão de 
navegação. 
 

Baxi ES Técnicas 



 

Twitter 
 

Algumas das maneiras pelas quais os serviços do Twitter, incluindo os nossos vários sites, SMS, APIs, 

notificações por e-mail, aplicações, botões, widgets e anúncios, utilizam estas tecnologias: para fazer 

logon no Twitter e no Periscope, salvar as suas preferências, personalizar o conteúdo que vê, proteger 

contra spams e abusos e mostrar anúncios mais relevantes. 

 

  Youtube 
 

O YouTube utiliza cookies para recordar as referências de pesquisa seguras do utilizador, tornar os 

anúncios mais relevantes para o mesmo, contar quantos visitantes o site recebe numa página, ajudar o 

utilizador a aceder aos serviços do YouTube, proteger os dados do utilizador e recordar as 

configurações do anúncio do utilizador. 

Nome do 
cookie 

Data de validade Descrição Proprietário Tipo 

VISITOR_INFO1
_LIVE 

179 dias Este cookie é definido pelo YouTube 
para acompanhar as preferências do 
utilizador para vídeos do YouTube 
integrados em sites, podendo 
também determinar se o visitante 
do site está a utilizar a versão nova 
ou antiga do interface do Youtube. 

Youtube Personalizaçao 

_RequestVerificat
ionToken 

Sessão Este é um cookie antifalsificação 
definido por aplicações web 
criadas utilizando as tecnologias 
ASP.NET MVC. 
 Foi projetado para impedir a 
publicação não autorizada de 
conteúdos num site, conhecido 
como Cross- Site Request Forgery. 
Não contém informações sobre o 
utilizador e é destruído ao 
fecharmos o navegador. 

 

O principal objetivo deste cookie é: 
Estritamente Necessário 

Baxi ES Técnicas 



PREF 8 meses Este cookie, que pode ser definido 
pelo Google ou pela Doubleclick, 
pode ser utilizado por parceiros de 
publicidade para criar um perfil de 
interesses e exibir anúncios 
relevantes noutros sites. Funciona 
identificando exclusivamente o seu 
navegador e dispositivo. 

Google Personalizaçao 

YSC Sessão Este cookie é definido pelo YouTube 
para localizar visualizações de 
vídeos. 

Youtube Personalizaçao 

 
 

 

Hotjar 
 

O Hotjar recolhe informações padrão de registo na Internet e detalhes do comportamento do visitante 
após a visita do utilizador. O objetivo é descobrir coisas como o número de visitantes das várias partes 
do site. As informações são recolhidas e não identificam pessoalmente nenhum utilizador que visite o 
site. 
Cookies definidos pelos scripts Hotjar. 

 

Nome do cookie Data de 
validade 

Descrição Proprietário Tipo 

_hjClosedSurveyI
nvites 

1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante interage com um 
Convite para pesquisa modal 

Hotjar Personalizaçao 



  pop-up. É utilizado para garantir que 
o mesmo convite não reaparece 
se já foi mostrado. 

  

_hjDonePolls 1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante conclui um 
inquérito ou sondagem utilizando 
a ferramenta do Feedback Poll. É 
utilizado para garantir que o 
mesmo inquérito ou sondagem 
não reaparece se já foi preenchido. 

Hotjar Personalizaçao 

_hjMinimizedPoll
s 

1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante minimiza um 
widget do Feedback Poll. É 
utilizado para garantir que o 
mesmo permanece minimizado 
quando o visitante navega pelo 
seu site. 

Hotjar Personalizaçao 

_hjDoneTestersW
idgets 

1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante envia a sua 
informação nos Recrutadores de 
Testadores de Utilizadores 
ferramenta do Feedback Poll. É 
utilizado para garantir que a 
mesma pesquisa  convite não 
reaparece se já foi preenchido. 

Hotjar Personalizaçao 



_hjMinimizedTeste
rsWidgets 

1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante minimiza um 
Recrutamento de Testadores de 
Utilizadores ferramenta do 
Feedback Poll. É utilizado para 
utilizado para garantir que o 
mesmo permanece minimizado 
quando o visitante navega 
através do seu site. 

Hotjar Personalizaçao 

_hjIncludedInSamp
le 

1 ano Este cookie de sessão está definido 
para o Hotjar informar se esse 
visitante está incluído na amostra 
que é utilizado para gerar funis. 

Hotjar Personalizaçao 

_hjShownFeedback
Message 

1 ano Este cookie é definido uma vez 
que o visitante minimiza ou 
completa o Feedback recebido. 
Isto é feito logo que o Feedback 
recebido seja carregado como 
minimizado imediatamente se 
eles navegarem noutra página 
onde está definido como mostrar. 

Hotjar Personalizaçao 



hjSiteLang 1 ano Este cookie é definido uma vez 
que a página que suporta 
várias línguas em hotjar.com é 
visitado. Isto permite-nos carregar 
sempre o conteúdo na língua 
preferida quando acessível. 

Hotjar Personalizaçao 

Chave de acesso X Sessão Mantém a sessão viva no seu 
site 

Hotjar Personalizaçao 

JSESSIONID Sessão O cookie New Relic, que é utilizado 
para monitorizar a sessão conta 
para uma aplicação. 

Hotjar Personalizaçao 

NREUM Sessão O cookie New Relic, que é criado 
apenas em navegadores que não 
suportam o Tempo de Navegação 
API. 

Hotjar Personalizaçao 

NRAGENT Sessão O cookie New Relic, criado apenas 
quando um token é entregue a um 
utilizador final pelo servidor New 
Relic 

Hotjar Personalizaçao 

Optimizely Decidi
do 
pela 
Optim
izely 

Cookies definidos pela 
Optimizely executar testes no 
hotjar.com 

Hotjar Personalizaçao 

    hs *, 
hubspotutk, 
hsPagesViewed
ThisSession, 
hsfirstvisit 

Decid
ido 
pelo 
Husp
ot 

Cookies definidos pelo HubSpot 
para acompanhamento de 
visitants no hotjar.com 

Hotjar Personalizaçao 



mp_ Decidi
do 
pelo 
Mixpa
nel 

Conjunto de cookies por Mixpanel 
para executar os padrões de 
utilização no hotjar.com. 

Hotjar Personalizaçao 

    distillery Decidido pelo 
Wistia 

Cookies definidos pelo wistia 
para o seu reprodutor de vídeo. 

Hotjar Personalizaçao 

Intercom- Decidi
do 
pelo 
Interc
om 

Cookies definidos pela Intercom 
para o suporte em tempo real do 
seu sistema de chat. 

Hotjar Personalizaçao 

 
 

 

Outros cookies: 
 

Nome do 
cookie 

Domínio Validade 
Tempo 

Descrição Proprietário Tipo 

IDE .doubleclic
k.net 

2 anos Cookie do Google - utilizado para 
publicidade na Web, armazenada 
em navegadores no domínio 
doubleclick.net. 

Google Personalizaçao 

anj .adnxs.com 4 meses Este cookie contém dados que 
indicam se um ID de cookie está 
sincronizado com um parceiro 
AppNexus. 
 

AppNexus Personalizaçao 

rmsUUc
mp_5729 
co 

.richmedia
studio.com 

1 mês Controlo de frequência da 
veiculação de anúncios. 
 

Rich media 
studio 

Personalizaçao 

rmsUUcrt_
10539 

.richmedia
studio.com 

1 mês Controlo de frequência da 
veiculação de anúncios. 
 

Rich media 
studio 

Personalizaçao 

rmsUUltm_
6048 

.richmedia
studio.com 

1 mês Veiculação de anúncios 
Frequência  controlo de veiculação 
de anúncios. 
 

Rich media 
studio 

Personalizaçao 



rmsUUcrt_
9544 

.richmedia
studio.com 

1 mês Controlo de frequência da 
veiculação de anúncios. 
 

Rich media 
studio 

Personalizaçao 

uuid2 .adnxs.com 4 meses Este cookie permite publicidade 
direcionada mediante a 
plataforma AppNexus - recolhe 
dados anónimos nas visualizações 
de anúncios endereço de IP, 
visualizações de página e muito 
mais. 

AppNexus Personalizaçao 

ANID .google.co
m 

2 anos utilizado para publicidade 
veiculada na Web, sendo 
armazenado em navegadores no 
domínio google.com. 

Google Personalizaçao 

NID .google.co
m 

persistente é um cookie que contém um ID 
exclusivo que o Google utiliza  para 
recordar as suas preferências e 
outras informações, como a sua 
língua preferida (por exemplo, em 
inglês), a quantidade de resultados 
de pesquisa que pretende mostrar 
por página (por exemplo, 10 ou 20) 
e se deseja ou não ter o filtro 
SafeSearch do Google 
ligado. 

Google Personalizaçao 

1P_JAR .google.co
m 

2 anos Este cookie efetua informações 
sobre como o utilizador final utiliza 
o site e qualquer publicidade que o 
mesmo possa ter visto antes de 
visitar 
o referido site. 

Google Personalizaçao 



Referências: 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/ 
 

https://doc.sitecore.com/developers/91/sitecore-experience-platform/en/tracking-contacts.html 
 

https://wistia.com/support/account/gdpr 
 

https://alias.design/en-us/cookie-policy 
 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pt-BR 
 

https://www.alstom.com/about-cookies 
 

https://thejibe.com/legal/cookies-declaration 
 

https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/ 
 

https://www.heaventreedesign.com/cookie-policy/ 
 

https://richmediastudio.com/privacy/cookies_policy/ 
 

https://medium.com/@TechExpertise/facebook-cookies-analysis-e1cf6ffbdf8a 
 

https://arloesiadur.org/pages/cookie-policy 
 

https://www.bekaertdeslee.com/en/cookie-statement 
 

https://www.globant.com/cookie-policy 
 

https://hamiltonmusical.com/eu-cookie-policy/ 
 

https://eu.industrial.panasonic.com/cookie-policy 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/
https://doc.sitecore.com/developers/91/sitecore-experience-platform/en/tracking-contacts.html
https://wistia.com/support/account/gdpr
https://alias.design/en-us/cookie-policy
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.alstom.com/about-cookies
https://thejibe.com/legal/cookies-declaration
https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/
https://www.heaventreedesign.com/cookie-policy/
https://richmediastudio.com/privacy/cookies_policy/
https://medium.com/%40TechExpertise/facebook-cookies-analysis-e1cf6ffbdf8a
https://arloesiadur.org/pages/cookie-policy
https://www.bekaertdeslee.com/en/cookie-statement
https://www.globant.com/cookie-policy
https://hamiltonmusical.com/eu-cookie-policy/
https://eu.industrial.panasonic.com/cookie-policy

