
Objetivo Nome do Parceiro Nome do cookie Descrição do objetivo Duração do cookie Política de confidencialidade do 
Parceiro 

UULE Este cookie é usado para fins de rastreamento dos utlizadores e a personalização dos anúncios. 6h

1P_JAR 30 dias

ANID 2 anos

NID 6 meses

_uetmsclkid 
Este cookie fornece informações sobre cliques publicitários, geradas no momento do clique e 
anexadas ao URL da página de destino quando a marcação automática de ID de clique da Microsoft 
está ativada.

90 dias

_uetsid
Este cookie é um identificador de sessão exclusiva usado para melhorar a precisão do rastreamento 
das conversões. 30 minutos

ANON
Este cookie usa ID Anónimos (ANID) por meio de sistemas de identificação de comportamentos, 
que interpretam dados demográficos e comportamentais associados a cada ANID. 2 anos

MUID
Este cookie é uma identidade substituta que permite identificar o comportamento dos utilizadores. 
Encontra-se identificado como um cookie de terceiros no site do anunciante porque o proprietário do 
domínio é bing.com.

13 meses

MUIDB

Este cookie é complementar ao cookie MUID. Está depositado no domínio www.bing.com. Se o 
cookie MUID for perdido em caso de falha do navegador ou reinicialização do dispositivo, por 
exemplo, o cookie MUIDB permanece presente e restaura os valores do MUID perdido, reduzindo 
assim a taxa de desgaste do MUID.

14 meses

NAP
Este cookie contém dados criptografados e anónimos sobre o perfil do utilizador, como idioma, país, 
idade, código postal, sexo, etc. É criado pelo CTS, arquivado em jornais gerados pelo CTS e 
decifrado por outros sistemas de entrega de anúncios para melhor personalização de anúncios.

2 anos

_ga 2 anos https://policies.google.com/

_gid 24h
https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage

_gat_gtag_UA_32558819_1 1 minuto https://policies.google.com/

SDK 3 semanas https://policies.google.com/

APISID

Estes cookies de sessão reduzem ou eliminam a confusão entre contas existentes em sites 
interativos, graças aos novos cookies que informam sobre o estado da sessão, bem como à 
notificação assíncrona de alterações de sessões no lado do cliente. Também fornecem mecanismos 
de armazenamento em cache úteis associados a sessões do utilizador para chamadas de API First 
party e OAuth2.

2 anos

CONSENT Este cookie é utilizado para armazenar decisões do utilizador em relação ao consentimento. 5 anos

HSID

Este cookie é usado quando o utilizador possui uma conta Google. Gaia é o serviço de gestão de 
contas do Google disponível externamente. Embora os utilizadores da Internet tenham uma “Conta 
do Google”, Gaia é o serviço que mantém essas contas e permite que os utilizadores façam login 
usando mecanismos como cookies e o protocolo OAuth.

1 ano

OGPC Este cookie é usado para limitar os alertas via SMS. 2 meses

SAPISID
Assim como o APISID, o SAPISID corresponde aos cookies de sessão da API do Google. Este 
cookie é utilizado para garantir a segurança, prevenção de abusos e manutenção do produto. 1 ano

SID

Estes cookies contêm arquivos assinados digitalmente e criptografados sobre o ID da Conta do 
Google de um utilizador e a hora do seu último login. A combinação destes cookies permite 
bloquear vários tipos de ataques, como tentativas de roubo de dados contidos nos formulários que 
preenche nas páginas web.

1 ano

SIDCC Este cookie é um identificador de segurança (domínio Google.com). 3 meses

SSID Este cookie é um identificador de sessão segura. 1 ano

_Secure-3PAPISID 2 anos

_Secure-3PSIDCC 2 anos

_Secure-3PSID 2 anos

Google Web/Maps SEARCH_SAMESITE Este cookie impede a transmissão do navegador e solicitações entre sites. 6 meses

SRCHD Formulário de aquisição inicial da AFORM. Este cookie procura os dados do utilizador na página 
inicial.

2 anos

SRCHUID Este cookie é usado para saber como o utilizador iniciou a pesquisa para esta sessão. 2 anos

SRCHUSR Este cookie coleta dados do utilizador como a data de nascimento, por exemplo. 2 anos

https://policies.google.com/

Estes cookies são usados para armazenar o ID do utilizador para os utilizadores conectados no site 
(domínio google.com).

Microsoft https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

Anúncios personalizados

Google Ads https://policies.google.com/

Este cookie é usado para fins de personalização e adaptação dos anúncios.

Microsoft https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

Desempenho e análise Google Analytics Este cookie é utilizado para rastrear os percursos e otimizar a experiência de navegação dos 
nossos membros, bem como a produção de relatórios (Google Analytics e outros sistemas internos).

Funcionamento do site

Google 


