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Lista de Cookies – brasil.edp.com 

 

COOKIE ENTIDADE 
RESPONSÁVEL 

CATEGORIA DESCRIÇÃO  DURAÇÃO ACESSO OU PARTILHA 
COM TERCEIROS 

IDE doubleclick.net Publicidade Definido por 
Doubleclick, a bolsa de 
publicidade de licitação 
em tempo real do 
Google. Este cookie 
contém  informação 
sobre como o visitante 
utiliza o website e 
qualquer publicidade 
que o utilizador final 
possa ter visto antes de 
visitar o website. 

13 meses Sim 

TEST_COOKIE doubleclick.net Publicidade Utilizado para verificar 
se o navegador do 
utilizador é compatível 
com os cookies. 

1 dia Sim 

_GA edp.com Analítico Associado ao Google 
Universal Analytics. Este 
cookie é usado para 
distinguir utilizadores 
únicos, atribuindo um 
número gerado 
aleatoriamente como 
identificador de 
visitante. Ele é incluído 
em cada solicitação de 
página e usado para 
calcular dados de 
visitantes, sessões e 
campanhas para os 
relatórios analíticos de 
sites. 

6 meses Sim 

_GAT_UA-3736401-5 edp.com Analítico Este é um cookie do 
Google Analytics, que faz 
a gestão do limite de 
dados registados pelo 
Google em sites de alto 
volume de tráfego. 

1 minuto Sim 

_GID edp.com Analítico Associado ao Google 
Universal Analytics. Este 
cookie é utilizado para 
distinguir utilizadores e 
armazena um valor 
único para cada página 
visitada. 

1 dia Sim 

COOKIE-AGREED brasil.edp.com Estritamente Necessário Monitoriza se o 
utilizador concordou em 
utilizar cookies neste 
site. 

101 dias Não 

COOKIE-AGREED-
CATEGORIES 

brasil.edp.com Estritamente Necessário Mantém as preferências 
de consentimento do 
utilizador nos termos da 
política de cookies. 

101 dias Não 

OPTANONALERTBOXCL
OSED 

brasil.edp.com Estritamente Necessário Este cookie é definido 
por websites que 
utilizam certas versões 
da solução de 
conformidade com a lei 
do cookie da OneTrust.  
É colocado após os 
visitantes terem visto 
um aviso de informação 
cookie e, em alguns 
casos, apenas quando 
encerram activamente o 
aviso.  Permite que o 
website não mostre a 
mensagem mais de uma 
vez a um utilizador.  O 
cookie tem uma vida útil 
de um ano e não contém 
informações pessoais. 

6 meses Sim 
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OPTANONCONSENT brasil.edp.com Estritamente Necessário Este cookie é definido 
pela solução de 
conformidade de 
cookies da OneTrust. 
Armazena informações 
sobre as categorias de 
cookies que o site utiliza 
e se os visitantes deram 
ou retiraram o 
consentimento para o 
uso de cada categoria. 
Isto permite aos 
proprietários do site 
impedir que os cookies 
de cada categoria sejam 
definidos no browser 
dos utilizadores, quando 
não é dado o 
consentimento. O cookie 
tem uma duração 
normal de um ano, para 
que os visitantes que 
regressam ao site 
tenham as suas 
preferências recordadas. 
Não contém qualquer 
informação que possa 
identificar o visitante do 
sítio. 

6 meses Sim 

JSESSIONID nr-data.net Estritamente Necessário Utilizado para manter 
uma sessão de utilizador 
anónima pelo servidor. 

Sessão Sim 

CONSENT youtube.com Publicidade Este cookie contém 
informação sobre como 
o utilizador utiliza o 
website e qualquer 
publicidade que o 
utilizador tenha visto 
antes de visitar esse 
website. 

19 anos Sim 

GPS youtube.com Publicidade Este cookie permite 
fazer a monitorização do 
tráfego do site com base 
na localização geográfica 
de GPS. 

30 minutos Sim 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Analítico Este cookie é definido 
pelo Youtube para 
acompanhar as 
preferências do 
utilizador para vídeos do 
Youtube incorporados 
em websites e é 
utilizado como um 
identificador único para 
acompanhar a 
visualização de vídeos. 
Também determina se o 
visitante do website está 
a utilizar a nova ou 
antiga versão da 
interface do Youtube. 

6 meses Sim 

YSC youtube.com Analítico Este cookie é definido 
pelo YouTube para 
acompanhar as 
visualizações de vídeos 
incorporados. 

Sessão Sim 

 

 


