
POLÍTICA DE COOKIES 
 

  

 

2.4 Lista de cookies existentes no site: 

 

Nome Tipo Função Duração Origem 

PHPSESSID Essencial 
Preserva o estado da sessão 

do visitante em todos os 
pedidos de página 

Sessão Própria 

test_cookie Essencial 
Utilizado para detetar se o 

browser do visitante suporta 
cookies 

1 dia Própria 

_at.hist.# Analítico 

Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis para 

armazenar o histórico de 
utilização do utilizador através 

do widget de partilha do 
AddThis 

Persistente AddThis 

_ga Analítico 

Regista uma identificação 
única que é utilizada para 

gerar dados estatísticos sobre 
a forma como o visitante 

utiliza o sítio web 

2 anos Google 

_ga_# Analítico 

Utilizado pelo Google Analytics 
para recolher dados sobre o 

número de vezes que um 
utilizador visitou o sítio web, 

bem como datas para a 
primeira e mais recente visita 

2 anos Google 

_atuvc Publicidade 
Atualiza o contador das 

características de partilha 
social de um sítio web 

13 meses Própria 

_atuvs Publicidade 

Assegura que o contador 
atualizado é exibido ao 

utilizador se uma página for 
partilhada com o serviço de 

partilha social, AddThis 

1 dia AddThis 

_at.cww Publicidade Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis Persistente AddThis 

_ssuma Publicidade 

Apresenta ao utilizador o 
conteúdo e a publicidade 

relevantes. O serviço é 
fornecido por centros de 

publicidade de terceiros, que 
facilitam a licitação em tempo 

real para os anunciantes 

29 dias Própria 

ads/ga-audiences Publicidade 

Utilizado pelo Google AdWords 
para atrair novamente 

visitantes que são suscetíveis 
de se converterem em clientes 
com base no comportamento 
online do visitante através de 

websites 

Sessão Google 
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at-lojson-cache-# Publicidade Utilizado pela plataforma de 
partilha social Add This Persistente AddThis 

at-rand Publicidade 
Utilizado pela plataforma de 

partilha social Add This Persistente AddThis 

bkdc Publicidade 

Regista os dados do utilizador, 
tais como endereço IP, 
localização geográfica, 

websites visitados, e que 
anúncios o utilizador clicou, 
com o objetivo de otimizar a 

exibição de anúncios com base 
no movimento do utilizador 
em websites que utilizam a 
mesma rede de anúncios 

179 dias Própria 

bkpa Publicidade 

Apresenta ao utilizador o 
conteúdo e a publicidade 

relevantes. O serviço é 
fornecido por centros de 

publicidade de terceiros, que 
facilitam a licitação em tempo 

real para os anunciantes 

179 dias Própria 

bku Publicidade 

Regista dados anónimos do 
utilizador, tais como endereço 

IP, localização geográfica, 
websites visitados, e que 

anúncios o utilizador clicou, 
com o objetivo de otimizar a 

exibição de anúncios com base 
no movimento do utilizador 
em websites que utilizam a 
mesma rede de anúncios 

179 dias Própria 

bt2 Publicidade 

Utilizado pela plataforma de 
partilha social Add This para 

manter um registo das partes 
do website que foram 

visitadas, a fim de recomendar 
outras partes do website 

255 dias AddThis 

demdex Publicidade 

Através de uma identificação 
única que é utilizada para 

análise de conteúdo 
semântico, a navegação do 

utilizador no sítio web é 
registada e ligada a dados 

offline de inquéritos e registos 
semelhantes para exibir 
anúncios direcionados 

179 dias Própria 

di2 Publicidade  1 ano Própria 

dpm Publicidade 

Define uma identificação única 
para o visitante, que permite 

aos anunciantes terceiros 
apontarem o visitante com 
publicidade relevante. Este 

serviço de emparelhamento é 
fornecido por centros de 

179 dias Própria 



POLÍTICA DE COOKIES 
 

  

 

publicidade de terceiros, o que 
facilita a licitação em tempo 

real para os anunciantes 

IDE Publicidade 

Utilizado pelo Google 
DoubleClick para registar e 

reportar as ações do utilizador 
do website após visualização 
ou clique num dos anúncios 

do anunciante com o objetivo 
de medir a eficácia de um 
anúncio e de apresentar 

anúncios direcionados ao 
utilizador 

1 ano Google 

loc Publicidade 

Geolocalização, que é utilizada 
para ajudar os fornecedores a 

determinar como os 
utilizadores que partilham 
informação entre si estão 

geograficamente localizados 

13 meses AddThis 

matchaddthis Publicidade 

Apresenta ao utilizador o 
conteúdo e a publicidade 

relevantes. O serviço é 
fornecido por centros de 

publicidade de terceiros, que 
facilitam a licitação em tempo 

real para os anunciantes 

29 dias AddThis 

mus Publicidade 

Define um fio de identificação 
para o visitante específico. Este 
é utilizado para reconhecer o 

visitante no momento da 
reentrada. Isto permite ao 

website registar o 
comportamento do visitante e 
facilitar a função de partilha de 
meios de comunicação social 

fornecida por Addthis.com 

1 ano Própria 

na_id Publicidade 

Este é utilizado para 
reconhecer o visitante no 

momento da reentrada. Isto 
permite ao website registar o 
comportamento do visitante e 
facilitar a função de partilha de 
meios de comunicação social 

fornecida por Addthis.com 

1 ano AddThis 

ouid Publicidade 

Define um fio de identificação 
para o visitante específico. Este 
é utilizado para reconhecer o 

visitante no momento da 
reentrada. Isto permite ao 

website registar o 
comportamento do visitante e 
facilitar a função de partilha de 
meios de comunicação social 

fornecida por Addthis.com 

1 ano AddThis 
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ssi Publicidade 

Regista uma identificação 
única que identifica um 

dispositivo de retorno do 
utilizador. O ID é utilizado para 

anúncios direcionados 

1 ano Própria 

uid Publicidade 

Cria um ID de utilizador único, 
gerado por máquina. AddThis, 

que é propriedade da 
Clearspring Technologies, 

utiliza o ID de utilizador para 
permitir ao utilizador partilhar 

conteúdos através de redes 
sociais e fornecer estatísticas 

detalhadas a vários 
fornecedores 

1 ano AddThis 

uid Publicidade 

Recolhe dados anónimos 
relacionados com as visitas do 

utilizador ao website, tais 
como o número de visitas, o 

tempo médio gasto no website 
e quais as páginas que foram 
carregadas, com o objetivo de 
exibir anúncios direcionados 

179 dias Própria 

um Publicidade 

Regista a partilha de 
conteúdos por parte do 

utilizador através das redes 
sociais 

1 ano Própria 

uuid Publicidade 

Recolhe dados sobre as visitas 
do utilizador ao sítio web, tais 
como as páginas que foram 

carregadas. Os dados 
registados são utilizados para 

anúncios direcionados 

1 ano Própria 

uuid2 Publicidade 

Regista uma identificação 
única que identifica um 

dispositivo de retorno do 
utilizador. O ID é utilizado para 

anúncios direcionados 

3 meses Própria 

uvc Publicidade 

Deteta com que frequência o 
serviço de partilha social, 

AddThis, encontra o mesmo 
utilizador 

13 meses AddThis 

vc Publicidade Utilizado pela plataforma de 
partilha social AddThis 1 ano AddThis 

wfivefivec Publicidade 

Recolhe dados sobre as visitas 
do utilizador ao sítio web, tais 
como as páginas que foram 

carregadas. Os dados 
registados são utilizados para 

anúncios direcionados 

13 meses Própria 

xtc Publicidade 

Regista a partilha de 
conteúdos por parte do 

utilizador através das redes 
sociais 

13 meses AddThis 


