
 

 

Tipo Domínio Objectivo Nome Duração 

Cookies 

estritamente 

necessárias 

Própria Armazenam informações 

temporariamente para permitir a 

navegação no site e o acesso a 

todas as suas funcionalidades. 

Sem estas cookies o site não irá 

funcionar corretamente. 

PHPSESSID Sessão 

wordpress_logged_in Sessão 

wordpress_sec Sessão 

wordpress_test_cookie Sessão 

_icl_current_language  

sucuri_cloudproxy_uuid_ Sessão 

Cookies 

estritamente 

necessárias 

Pingdom Melhoraria da experiência online 

através da monitorização de 

desempenho e disponibilidade 

do site 

__cfduid 1 ano 

Cookies 

estritamente 

necessárias 

Cognitoforms Identifica a identidade da 

organização. Sem esta cookie a 

funcionalidade de candidaturas 

não está disponível. 

c-referrer 3 meses 

Desempenho Google 

Analytics 

Recolha de estatísticas acerca da 

utilização do website; mais 

especificamente, a origem do 

tráfego, as páginas visitadas, o 

tempo de sessão, entre outros. 

_ga 2 anos 

_gat 1 minuto 

_gid 
1 dia 

__utma 
2 anos de cada atualização 

__utmt 
10 minutos 

__utmb 30 minutos de cada atualização 

__utmc Sessão 

__utmz 6 meses de cada atualização 

__utmv 2 anos de cada atualização 

__utmx 18 meses 

__utmxx 18 meses 

_pk_ref 6 meses 

Desempenho Piwik _pk_cvar Sessão 
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Recolha de estatísticas acerca da 

utilização do website; mais 

especificamente, a origem do 

tráfego, as páginas visitadas, o 

tempo de sessão, entre outros. 

_pk_id 2 anos 

_pk_ses Sessão 

_pk_hsr Sessão 

_pk_uid 2 anos 

PIWIK_SESSID Sessão 

hjClosedSurveyInvites 1 ano 

Desempenho Hotjar Aplicação de surveys a 

utilizadores e controlo da 

navegação (cliques e scroll) no 

website 

_hjDonePolls 1 ano 

_hjMinimizedPolls 1 ano 

_hjDoneTestersWidgets 1 ano 

_hjMinimizedTestersWidgets 1 ano 

_hjDoneSurveys 1 ano 

_hjIncludedInSample Sessão 

_hjShownFeedbackMessage 1 ano 

_vwo_uuid 1 ano 

Desempenho Visual Web 

Optimizer 

Realização de testes A/B de 

forma a optimizar a performance 

do website. 

_vwo_uuid_v2 1 ano 

_vis_opt_exp_ 6 meses 

_vis_opt_test_cookie_ Sessão 

_privy_* 1 ano 

Desempenho Privy Realização de campanhas de 

angariação de emails 

_privy_a 10 anos 

_privy_v 30 minutos 

_privy_lr 7 dias 

_privy matchsession 7 dias 

_cfduid 1 ano 

_attssc 2 anos 

Cookies de 

Marketing, 

Add-This _atuvc 2 anos 

_atuv 30 minutos 
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Publicidade e 

Social Media 
Possibilitar e monitorizar as 

partilhas de páginas do website 

com outros indivíduos. 

_unam 9 meses 

_stid 1 ano 

_sharethis_cookie_test Sessão 

IDE 1 ano  

Cookies de 

Marketing, 

Publicidade e 

Social Media 

Doubleclick Medição de conversões de 

publicidade realizada e 

construção de perfis para 

retargeting 

_sonar 1 ano 

opti-position 1 ano 

opti-userid 1 ano 

DPSync2 3 meses 

KADUSERCOOKIE 3 meses 

KRTBCOOKIE_* 1 mês a 3 anos 

KTPCACOOKIE 5 meses 

PUBMCID 3 meses 

PUBRETARGET 4 meses 

PugT 1 mês 

SPugT 1 mês 

SyncRTB32 3 meses 

pp 3 meses 

_adm_uibsw 1 ano 

_adm_uiex 1 ano 

c 1 ano 

tuuid 1 ano 

tuuid_last_update 1 ano 

AID 2 horas 

DSID 14 dias 

1P_JAR 1 mês 

Google AID 9 meses 



 

4 

Cookies de 

Marketing, 

Publicidade e 

Social Media 

Integração dos diferentes serviços 

oferecidos pela google: Youtube, 

Google Maps, Google+, etc. 

APISID 2 anos 

CONSENT 20 anos 

HSID 2 anos 

NID 6 meses 

S Sessão 

SAPISID 2 anos 

SID 2 anos 

SIDCC 3 meses 

SSID 2 anos 

DV 10 minutos 

_gmb_ga_test 2 anos 

OTZ 1 mês 

act Sessão 

Cookies de 

Marketing, 

Publicidade e 

Social Media 

Facebook Partilha de conteúdos na conta de 

Facebook do utilizador 

c_user 15 meses 

datr 2 anos 

dpr 9 dias 

fr 90 dias 

presence Sessão 

sb 2 anos e 3 meses 

wd 8 dias 

xs 4 meses 

pl 3 meses 

  

Third-party Pingdom Melhoraria da experiência online 

através da monitorização de 

desempenho e disponibilidade 

do site 

__cfduid 1 ano 
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Third-party Cognitoforms Identifica a identidade da 

organização. Sem esta cookie a 

funcionalidade de candidaturas 

não está disponível. 

c-referrer 3 meses 

 

Esta lista é atualizada com a maior brevidade possível sempre que ocorrem alterações aos serviços do nosso website. Porém, ocasionalmente, 

durante estas atualizações a lista poderá não conter todas as novas cookies.  


