
Nome Empresa Objetivo Período de Retenção Categoria

_gid Google 
Guarda um id único por cada página visitada. É utilizado 

para distinguir utilizadores
24 horas Webanalytics

_ga Google Usado para distinguir utilizadores 24 meses Webanalytics

_cs_s Content Square
Usado pelo CS para distinguir o número de pageviews 

por sessão
30 minutos Webanalytics

_cs_id Content Square Usado pelo CS para distinguir utilizadores 11 meses 2 semanas Webanalytics

_cs_cvars Content Square
Usado pelo CS para guardar  variáveis à medida, 

testadas aqui
12 meses Webanalytics

_cs_c Content Square Usado pelo CS para localizar o conteúdo do utilizador 12 meses e 2 semanas Webanalytics

APISID Doubleclick Cookie de publicidade Doubleclick 24 meses Publicidade

_gcl_au Google Usado pelo Google Adsense (não é Analytics) No final da sessão Publicidade

NID Google
Inclui um ID único que permite ao Google guardar as 

suas preferências
6 meses Publicidade

DSID Google Cookie utilizada por terceiros para fazer targeting 1 mês Publicidade

SAPISID Google Doubleclick Cookie utilizada por terceiros para fazer targeting 12 meses Publicidade

_55CC Fifty-Five
Usado para guardar o consentimento do utilizador para 

cada família de cookies
366 dias Funcional



Nome Finalidade Prazo de Conservação Transferência para fora da EU

Cookies de Publicidade

Estes cookies podem ser incluídos no nosso site pelos nossos 

parceiros publicitários. São utilizados por essas empresas para 

construir um perfil com os seus interesses e para lhe mostrarem 

anúncios da Dacia pertinentes para si. Estes cookies não 

guardam diretamente informação pessoal, pois baseiam-se 

unicamente em identificar o seu navegador e dispositivo de 

internet. Se não permitir estes cookies, irá verificar menos 

publicidade direcionada aos seus gostos.

Cookies utilizados

facebook.com; youtube.com; google.com; serving-sys.com; 

doubleclick.net

13 meses Não

Cookies de Redes Sociais

Estes cookies estão programados para que possa partilhar os 

nossos conteúdos com os seus amigos e redes através de uma 

variedade de serviços de social media que acrescentámos ao 

site. Estes cookies são capazes de manter o registo do seu 

navegador de internet através de outros sites e de criar um perfil 

com os seus interesses. Isto pode ter consequências quanto ao 

conteúdo e às mensagens que vê noutros websites que 

consulte. Se não permitir estes cookies poderá não conseguir 

utilizar ou ver estas ferramentas de partilha.

Cookies utilizados

facebook.com; syndication.twitter.com

13 meses Não


