
UTILIZAÇÃO DE COOKIES 
A Radio Popular está empenhada em tornar, quer a sua experiência online quer a sua 
interação com o nosso website num momento informativo e relevante, e em fornecer 
a melhor experiência possível durante a sua visita online à Radio Popular. Uma das 
formas é através da utilização de cookies (próprios e de terceiros) para guardar 
informações sobre a sua visita ao nosso website, no seu computador. Estas 
informações são necessárias para o website poder funcionar corretamente. 

Definição e função das cookies 
O que são cookies? Um cookie é um ficheiro que é descarregado pelo seu computador, 
telemóvel ou outro equipamento (designado posteriormente como equipamento) 
quando acede ao nosso website ou utiliza a nossa aplicação. O cookie permite-nos 
armazenar e recuperar informação sobre os seus hábitos de navegação ou do seu 
equipamento onde acede, em geral de forma anónima e dependendo da informação 
que contenha, se está registado previamente, para identifica-lo como cliente ou 
utilizador. 

A informação obtida está relacionada com o número de páginas que visita, o idioma, o 
local do qual acede, o número de utilizadores novos, a frequência e número de visitas, 
o tempo de duração da visita, o navegador ou equipamento com o qual realiza a visita 
no site ou na nossa aplicação. 

Que tipo de cookies são utilizados no nosso website? 
Cookies próprios 
São aqueles que são enviados para o computador a partir de um domínio ou 
computador operado por nós. 
Cookies de terceiros* 
São aqueles que são enviados para o seu computador a partir de um computador ou 
domínio que não é operado por nós, mas por uma outra entidade que trata os dados 
obtidos por meio de cookies. 
Cookies de sessão 
São um tipo de cookie que expiram com o fecho da sessão no nosso website ou fechar 
o aplicativo. 
Cookies persistentes 
São um tipo de cookie que são armazenados no computador por um período de 
tempo que pode variar de alguns minutos a vários anos. 
Cookies de análise 
São aqueles que ou tratados por nós ou por terceiros e que nos permitem quantificar 
o número de visitas e a utilização que os utilizadores fazem no nosso website ou 
aplicativo com o objetivo de medição e a análise estatística da sua utilização e para 
resolver as lacunas detetadas e facilitar a utilização do nosso website ou aplicativo. 
Cookies de publicidade 
Quando visita as páginas do nosso website, e-mails ou executa um aplicativo onde 
publicamos anúncios dos nossos produtos ou serviços, para realizar um controlo e 
acompanhamento da eficácia da publicidade estão instalados no seu browser ou 
computador cookies que são utilizados para medir, por exemplo, o número de vezes 
que se viu os anúncios e onde aparecem, o momento em que são vistos, de onde ou 
se você ainda não o viu antes. 



Cookies de publicidade comportamental 
São um tipo cookies que são utilizados para armazenar e recuperar informações sobre 
o comportamento dos utilizadores obtidos através da observação dos seus hábitos de 
navegação, que permitem que se desenvolva um perfil específico para mostrar ao 
utilizador publicidade em função do mesmo. 
Além de visitar páginas de sites, e-mails ou executar um aplicativo onde publicamos 
anúncios de nossos produtos ou serviços a serem instalados em seu navegador os 
cookies que nos permitem mostrar-lhe mais tarde publicidades relacionadas à 
pesquisa que você fez e gerenciar campanhas de publicidade. 

Renovação e eliminação de cookies 
A maior parte dos browsers permite controlar a maioria dos cookies através das suas 
configurações. 
Se desejar pode permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu 
computador configurando as opções do browser instalado em seu computador ou a 
partir das configurações de privacidade do computador. 
Por exemplo, pode encontrar informações sobre como fazer isso no caso de usar 
como navegador: 

• Firefox a partir de ativar e desativar os cookies que os sites usam para 
rastrear as suas preferências | Ajuda Firefox 

• Chrome a partir de como gerir cookies e sites 
• Explorer a partir de administrar cookies em Internet Explorer 
• Safari a partir de Safari 8 (Yosemite): Gerir cookies e dados de sites 
• Opera a partir de Administrador cookies 

Mais detalhes sobre cookies 
Informações gerais sobre como bloquear e remover 
cookies: http://www.aboutcookies.org/ 
No Google Analytics: aqui 
Política de privacidade da Radio Popular : aqui 
Pode recusar a utilização de cookies selecionando as definições apropriadas no seu 
navegador, no entanto, tenha em atenção que ao não aceitar as cookies, poderá não 
ser capaz de aproveitar ao máximo todas as vantagens nos respetivos websites. 

Saiba mais sobre os tipos de cookies utilizados nos sites da Radio Popular 
Categoria 1: cookies estritamente necessárias 
Estes cookies são essenciais para poder navegar no website e utilizar as suas 
funcionalidades, tais como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os 
serviços solicitados, como carrinhos de compras ou faturas eletrónicas, não poderão 
ser prestados. 
Categoria 2: cookies de desempenho 
Estes cookies recolhem informações sobre como os visitantes utilizam um website, por 
exemplo, que páginas são acedidas com maior frequência por visitantes e se são 
recebidas mensagens de erro de páginas Web. Estes cookies não recolhem 
informações que identifiquem um visitante. Todas as informações recolhidas por estes 
cookies são guardadas de forma coletiva e, consequentemente, são anónimas. Estes 
são utilizados apenas para melhorar o funcionamento de um website. 
Categoria 3: cookies de funcionalidade 
Estes cookies permitem que o website se lembre das escolhas que efetuou (como o 
seu nome de utilizador, o idioma ou a região onde se encontra) e que ofereça 

http://www.aboutcookies.org/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.radiopopular.pt/pagina/politica-de-privacidade/


funcionalidades melhoradas e mais pessoais. Por exemplo, um website pode ser capaz 
de lhe fornecer previsões meteorológicas locais ou informações de trânsito guardando 
num cookie a informação da região onde se encontra atualmente. Estes cookies 
também podem ser utilizados para lembrar as alterações que efetuou ao tamanho do 
texto, aos tipos de letra e a outras partes de páginas Web que podem ser 
personalizadas. Podem ainda ser utilizadas para prestar serviços que solicitou, como 
ver um vídeo ou comentar num blogue. As informações recolhidas por estes cookies 
podem ser processadas anonimamente e não é permitida a visualização da sua 
atividade de navegação noutros websites. 
Categoria 4: cookies de direcionamento ou cookies de publicidade 
Estes cookies são utilizados para apresentar publicidade mais relevante para si e 
adequada aos seus interesses. Estes também são utilizados para limitar o número de 
vezes que vê um anúncio e para ajudar a medir a eficiência da campanha publicitária. 
Normalmente, estes são colocados por redes publicitárias com a permissão do 
operador do website. Estes registam que visitou um determinado website e esta 
informação é partilhada com outras organizações, tais como publicitários. Os cookies 
de direcionamento ou publicidade serão ligados frequentemente à funcionalidade do 
site fornecida pela outra organização. Estes cookies não recolhem informações que 
identifiquem um visitante. 
*Cookies de terceiros 
São semelhantes aos cookies "diretos", no entanto, estes são originados num domínio 
diferente (não relacionado/ligado à Radio Popular) do que está a visitar. Estas 
entidades (não relacionadas/ligadas à Radio Popular) também podem colocar cookies 
no seu dispositivo, quando visita o website da Radio Popular. 
Google Analytics 
O Google Analytics utiliza os "cookies" para recolher e analisar informações relativas à 
utilização dos sites visitados pelo utilizador. Para saber mais sobre os cookies do 
Google Analytics e a sua utilização pela Google Inc., pode consultar a informação sobre 
a utilização de cookies pela Google disponível no endereço: 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt; e 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245; 
a informação sobre a política de privacidade do Google Analytics no endereço: 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
Relativamente aos cookies da Addthis, é possível fazer opt-out através do seguinte 
link: 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
A maior parte dos programas de navegação (Internet Explorer, Firefox, Chrome) 
poderá mostrar-lhe a forma de impedir novos cookies, como pode ser avisado quando 
recebe um novo cookie e como pode desativar e/ou apagar os cookies existentes. 
No entanto, tenha em atenção que ao não aceitar os cookies pode não ser capaz de 
aproveitar ao máximo todas as funcionalidades deste website. 
 
 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Fornecedor Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

Facebook datr 2 anos 
Terceiro
s 

Social 
Bookmarking 

Saiba 
mais 
1 

 dpr     

 fr 
3 
meses 

   

 reg_fb_gate Sessão    

 reg_fb_ref Sessão    

 sb 2 anos    

Google 1P_JAR 1 mês 
Terceiro
s 

 
Saiba 
mais 
2 

 APISID 2 anos    

 CONSENT 
Não 
expira 

   

 HSID 2 anos  Segurança  

 NID 
6 
meses 

   

 S Sessão    

 SAPISID 2 anos    

 SID 2 anos  Segurança  

 SIDCC 
3 
meses 

   

 SSID 2 anos    

 DV     

 NID 
Não 
expira 

   

 _utma 2 anos    

 _utmz 
18 
meses 

   

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types
https://policies.google.com/technologies/types


Fornecedor Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 
 OTZ 1 mês    

 _gmb_ga_te
st 

    

Gstatic NID 
Não 
expira 

Terceiro
s 

 
Saiba 
mais
3  

Addthis bt2 
9 
meses 

Terceiro
s 

Usado pela 
plataforma de 
partilha social 
AddThis para 
manter um 
registo de 
partes do site 
que foram 
visitadas para 
recomendar 
outras partes 
do site. 

Saiba 
mais 
4 

 di2 1 ano  Não 
classificado. 

 

 loc 2 anos  

Geolocalizaçã
o para auxílio 
aos 
fornecedores 
de acesso à 
internet, 
determinand
o como os 
utilizadores 
que partilham 
informações 
entre si estão 
localizados. 

 

 uvc 2 anos  

Detecta a 
frequência 
com que o 
serviço de 
partilha 

 

https://gstatic.com/
https://gstatic.com/
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Fornecedor Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

social, o 
AddThis, 
encontra o 
mesmo 
utilizador. 

 VC 1 ano  Não 
classificado. 

 

 xtc 
13 
meses 

 

Regista a 
partilha de 
conteúdo 
pelo 
utilizador 
através das 
redes sociais. 

 

 mus 1 ano  Não 
classificado. 

 

 uid 2 anos  

Cria um ID de 
utilizador 
exclusivo, 
gerado por 
máquina. O 
AddThis, de 
propriedade 
da 
Clearspring 
Technologies, 
usa o ID do 
utilizador 
para 
possibilitar 
que o 
utilizador 
partilhe 
conteúdo nas 
redes sociais 
e forneça 
estatísticas 
detalhadas 
para vários 
fornedores 

 



Fornecedor Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

de acesso à 
internet. 

Adnxs sess 1 mês 
Terceiro
s 

O cookie da 
sessão 
contém um 
único valor 
não exclusivo: 
“1”. Ele é 
usado pela 
Plataforma 
para testar se 
um 
navegador 
está 
configurado 
para aceitar 
cookies do 
AppNexus. 

Saiba 
mais 
5 

 anj 
3 
meses 

 Social 
Bookmarking. 

 

Doubleclick IDE  Terceiro
s 

Targeting / 
Advertising 

Saiba 
mais 
6 

Bidtech PHPSESSID Sessão 
Terceiro
s 

O cookie de 
sessão do 
PHP é um 
identificador 
de propósito 
geral usado 
para manter 
variáveis de 
sessão do 
utilizador. É 
um número 
gerado 
aleatoriament
e e será 
excluído 
quando 
encerrar a 

 

https://adnxs.com/
https://adnxs.com/
https://policies.google.com/technologies/types
https://policies.google.com/technologies/types


Fornecedor Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

sua sessão de 
visitante. Não 
contém 
informações 
de 
identificação 
do utilizador. 

media.flixcar.co
m 

ci_session  Terceiro
s 

  

Flixmedia b1pi  Terceiro
s 

 
Saiba 
mais 
7 

 sio_t     

Cnet t_rnd2 Sessão 
Terceiro
s 

 
Saiba 
mais 
8 

 t_sid Sessão    

Rubiconproject khaos  Terceiro
s 

Targeting / 
Advertising 

Saiba 
mais 
9 

 Put_2249     

 rpb     

 rpx     

 c     

Webcollage wcpc Sessão 
Terceiro
s 

 
Saiba 
mais 
10 

 wctc 5 anos    

  



Fornecedo
r 

Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

Google _ga 2 anos 
Terceiro
s 

Regista um 
ID exclusivo 
usado para 
gerar dados 
estatísticos 
sobre como 
o visitante 
usa o site. 

 

 _gat 1 dia  

Usado pelo 
Google 
Analytics 
para limitar 
a taxa de 
solicitações. 

 

 _gid 1 dia  

Regista um 
ID exclusivo 
usado para 
gerar dados 
estatísticos 
sobre como 
o visitante 
usa o site. 

 

Radio 
Popular 

PHPSESSID 1 dia Próprio 
Controlo da 
Cache 

 

 COOKIE-V 1 dia  
Controlar 
Barra 
Cookies 

 

AddThis _atrfs Sessão 
Terceiro
s 

Social 
Bookmarkin
g 

 

 _atuvc 2 anos    

? 
inspsession_6583_p
t 

Sessão 
Terceiro
s 

Não 
classificado 

 

 Inptime06583 Sessão    

 Inptime0_6583_en Sessão    

 Inptime0_6583_pt Sessão    



Fornecedo
r 

Cookies 
Caducidad

e 
Próprio ou 
Terceiros 

Finalidade 

Uso das 
cookies 

de 
terceiro

s 

Swogo swogoUserld 1 dia 
Terceiro
s 

Identificar o 
Cliente 

 

 sw_var 1 dia    

 sw_var_ver 1 dia    

 
1 - https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

2- https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies 

3-  

4- https://datacloudoptout.oracle.com/  

5-  

6- https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies 

7- https://flix360.com/ 

8- https://www.paramount.com/brand/paramount-streaming 

9- https://rubiconproject.com/ 

10-  
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