
  

Nome do Cookie Domínio Função Duração Tipo Categoria 

S
i
m
 

N
ã
o
 

1P_JAR .gstatic.com 

Definido pelo Google. Este cookie 

define um ID exclusivo para lembrar 

as preferências e outras informações 

do utilizador, como estatísticas do 

site e acompanhar as taxas de 

conversão. As políticas do Google 

podem ser visualizadas em: 

www.google.com/policies/privacy  

1 mês 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

CONSENT .gstatic.com 

O Google usa este domínio para 

descarregar conteúdo estático 

(código JavaScript, imagens e CSS) 

para um nome de domínio diferente, 

num esforço de reduzir o uso de 

largura de banda e aumentar o 

desempenho da rede para o utilizador 

final. O conteúdo carregado em 

ssl.gstatic.com e www.gstatic.com 

não usa métodos de rastreamento do 

lado do cliente. As políticas do 

Google podem ser visualizadas em: 

www.google.com/policies/privacy  

20 anos 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

NID .google.com 

O cookie NID contém um ID exclusivo 

que o Google usa para lembrar suas 

preferências e outras informações, 

como seu idioma preferido (por 

exemplo, inglês), quantos resultados 

de pesquisa você deseja exibir por 

página (por exemplo, 10 ou 20) e se 

deseja ou não você deseja ativar o 

filtro SafeSearch do Google. O 

cookie NID também pode ser usado 

pelo Google para ajudar a 

personalizar anúncios nas 

propriedades do Google, como a 

Pesquisa do Google. 

Por exemplo, usamos esses cookies 

para lembrar suas pesquisas mais 

recentes, suas interações anteriores 

com os anúncios ou resultados de 

pesquisa de um anunciante e suas 

visitas ao site de um anunciante. 

Isso nos ajuda a mostrar anúncios 

personalizados no Google. As 

políticas do Google podem ser 

visualizadas em: 

www.google.com/policies/privacy  

6 meses 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

_ga .cm-pvarzim.pt 

Este é o principal cookie usado pelo 

Google Analytics. O Google Analytics 

é a ferramenta de análise do Google 

que ajuda os proprietários de sites 

e aplicativos a entender como os 

visitantes se envolvem com a 

aplicação. O Google Analytics pode 

usar um conjunto de cookies para 

recolher informações e relatar 

estatísticas de uso do site sem 

identificar pessoalmente os 

visitantes individuais ao Google. As 

políticas do Google podem ser 

visualizadas em: 

www.google.com/policies/privacy  

2 anos 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

_gat .cm-pvarzim.pt 

Este cookie é usado para limitar 

solicitações ao Google Analytics de 

forma a que este tenha resultados 

reais, evitando que o Google 

Analytics não bloquei algumas 

chamadas, como por exemplo o duplo 

clique. 

1 minuto Cookie 

HTTP 
Cookies 

de 

terceiros 
  

_gid .cm-pvarzim.pt 

Este cookie é definido pelo Google 

Analytics e regista um ID exclusivo 

usado para gerar dados estatísticos 

sobre como o visitante usa o site 

individualizando como utilizador, 

mas sem o identificar. As políticas 

do Google podem ser visualizadas em: 

www.google.com/policies/privacy  

1 dia 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

googtrans .cm-pvarzim.pt 

Este cookie é definido pelo Google 

Translate e identifica a língua 

selecionada atualmente 

Sessão 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

test_cookie .doubleclick.net 
Este cookie é usado para verificar 

se o navegador suporta cookies. 
1 dia 

Cookie 

HTTP 

Cookies 

de 

terceiros 

  

displayCookieConsent 
www.cm-

pvarzim.pt 

Este cookie regista se o utilizador 

visualizou e aceitou a barra de 

informações sobre cookies que 

aparece na parte inferior do site. É 

um cookie persistente que dura um 

ano e permitirá que o site 

"lembrará" que o utilizador clicou 

em "Aceito" na barra de informações 

1 ano 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

Rejeitar tudo Aceitar tudo 

http://www.google.com/policies/privacy
http://www.google.com/policies/privacy
http://www.google.com/policies/privacy
http://www.google.com/policies/privacy
http://www.google.com/policies/privacy


do cookie para que a barra não 

apareça novamente na próxima vez que 

o utilizador visitar o site. 

wordpress_logged_in_[hash] 
www.cm-

pvarzim.pt 

Após o login no site, o WordPress 

define o cookie 

wordpress_logged_in_[hash], que 

indica quando o utilizador está 

autenticado e identifica o 

utilizador em causa. 

Sessão 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

wordpress_sec_[hash] 
www.cm-

pvarzim.pt 

Este cookie é usado em sites 

WordPress para autenticação via SSL, 

armazena os detalhes de autenticação 

do utilizador. 

Sessão 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

wordpress_test_cookie 
www.cm-

pvarzim.pt 

Este cookie é usado em sites 

WordPress e testa se o navegador tem 

ou não os cookies ativados. 

Sessão 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

wp-settings-[UID] 
www.cm-

pvarzim.pt 

O WordPress define este cookie wp-

settings-[UID]. O número no final é 

o ID do utilizador na tabela de 

utilizadores na Base de Dados. 

Apenas existe para utilizadores 

autenticados no site. 

1 ano 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

wp-settings-time-[UID] 
www.cm-

pvarzim.pt 

O WordPress define este cookie wp-

settings-time-[UID]. O número no 

final é o ID do utilizador na tabela 

de utilizadores na Base de Dados. 

Apenas existe para utilizadores 

autenticados no site. Este cookie é 

usado para personalizar sua 

visualização na interface de 

administração e, possivelmente, 

também da interface principal do 

site. 

1 ano 
Cookie 

HTTP 

Cookies 

primários 
  

itemsToList 
www.cm-

pvarzim.pt 

Este armazenamento persistente é 

feito para guardar o estado da 

paginação das listagens com infinite 

scroll de forma a manter o estado da 

última visita. Nenhum dado do 

utilizador é aqui armazenado. 

Persistente 

HTML 

Local 

Storage 

Cookies 

primários 
  

 
 para o topo 

  

Guardar e sair 




