
Lista de Cookies

Nas tabelas infra detalhamos os “cookies” utilizados nos sites da Vodafone e da Yorn, assim como uma breve descrição do propósito de cada um.

Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Estritamente Necessários NSC_* vodafone.pt Sessão Permite gerir o tráfego nos nossos servidores.

Estritamente Necessários ObSSOCookie forum.vodafone.pt Sessão
Permite um sign on único para logins no site, através da Oracle Access 

Manager.

Estritamente Necessários incap_ ses_* manuaisonline.vodafone.pt Sessão
Cookie utilizado pelo Incapsula DDoS Protection para relacionar

requisições HTTP às respectivação sessões.

Estritamente Necessários visid_incap_* yorn.net 1 ano
Cookie pelo Incapsula DDoS Protection utilizado  para relacionar sessões a 

utilizadores.

Estritamente Necessários LiSESSIONID vodafone.pt Sessão Permite que o utilizador faça log in. Cookie de Gestão de sessão.

Estritamente Necessários AWSALB my.vodafone.pt 8 dias Utilizado pela AWS ELB para balanceamento de carga.

Estritamente Necessários AWSALBCORS forum.vodafone.pt 8 dias Utilizado pela AWS ELB para balanceamento de carga.

Estritamente Necessários LithiumUserInfo manuaisonline.vodafone.pt Sessão
Cookie utilizado pela Lithium para redirecionar à página de login em 

páginas HTTPS.

Estritamente Necessários LithiumUserSecure yorn.net Sessão
Cookie utilizado pela Lithium para redirecionar à página de login em

páginas HTTPS

Estritamente Necessários basketItemsNumber vodafone.pt Sessão Permite que o número de itens no basket fique persistido.

Estritamente Necessários byside_webcare_tuid my.vodafone.pt 3 anos Utilizado pela BySide para armazenar um identificador do visitante do site.

Estritamente Necessários _vapi forum.vodafone.pt Sessão
Cookie que contém  um identificador de  sessão para autenticar diferentes 

APIs.
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Estritamente Necessários utag_ main
vodafone.pt

yorn.net
1 ano Cookie utilizada pelo Tealium para gerenciar o tracking.

Personalização utag_ main
vodafone.pt

yorn.net
1 ano Cookie utilizada pelo Tealium para gerenciar o tracking.

Performance utag_ main
vodafone.pt

yorn.net
1 ano Cookie utilizada pelo Tealium para gerenciar o tracking.

Publicidade utag_ main
vodafone.pt

yorn.net
1 ano Cookie utilizada pelo Tealium para gerenciar o tracking.

Performance   utmv* yorn.net 2 anos

Permite recolher dados ao nível do visitante, de forma a que consigamos

perceber qual o comportamento do utilizador no site. Utilizado pelo

Google Analytics.

Performance app-measurement vodafone.pt Sessão
Permite suportar conteúdos dinâmicos em mobile e desktop de forma 

mais rápida.

Estritamente Necessários kampyleUserSession my.vodafone.pt 1 ano
Indica a hora exata de início de sessão do utilizador. Utilizado pela

aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleSessionPageCounter forum.vodafone.pt 1 ano
Recolhe o número de páginas visualizadas pelo utilizador durante a sua

sessão. Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyle_userid manuaisonline.vodafone.pt 1 ano Permite criar uma ID de visitante. Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleUserSessionsCount yorn.net 1 ano
Recolhe o número de sessões de um utilizador no browser. Utilizado pela

aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleUserPercentile forum.vodafone.pt 2 anos
Indica a percentagem de utilizadores a quem um questionário foi

apresentado. Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários cd_user_id forum.vodafone.pt 1 ano Cookie utilizado pelo Medallia como identificador de utilizadores.

Estritamente Necessários mdigital_alternative_uuid forum.vodafone.pt 2 anos Cookie utilizado pelo Medallia como identificador de utilizadores.
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Performance gpv_pn forum.vodafone.pt Sessão
Utilizado pelo Adobe Analytics para armazenar a página visitada 

anteriormente.

Performance VF-OPT forum.vodafone.pt Sessão
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identifica se 

SMAPI está habilitado ou não.

Performance VF-UUID vodafone.pt 10 anos
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Utilizado como

identificador único para utilizadores.

Performance VF-BINS vodafone.pt Sessão
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identificador da

versão da aplicação.

Performance VF-SID vodafone.pt 30 minutos

Performance s_cc my.vodafone.pt Sessão
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identifica 

duração da sessão.

Performance s_ecid yorn.net 2 anos
Utilizado pelo Adobe Analytics para determinar se cookies estão 

habilitadas no browser ou não.

Performance s_sess vodafone.pt Sessão Utilizado pelo Adobe Analytics para identificar unicamente um utilizador.

Performance s_pers my.vodafone.pt 2 anos

Permite guardar, durante uma sessão de acesso ao site, dados anónimos

de navegação do utilizador tais como o tipo de browser, sistema operativo,

número de encomendas online e outras interações com o website

durante essa sessão. Cookie gerido pelo Adobe Analytics.

Performance aa_lastvisit forum.vodafone.pt 3 anos

Permite recolher dados anónimos sobre as visitas ao site (por exemplo, o

número de páginas visualizadas, que tipo de browser está ser utilizado)

através do software Adobe Analytics.
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Performance Test manuaisonline.vodafone.pt Sessão
Permite recolher dados anónimos sobre as visitas ao site, através do 

software Adobe Analytics.

Performance _ga yorn.net 2 anos Cookie utilizada pelo Adobe Analytics para gerenciamento do tracking.

Performance _gid vodafone.pt 24 horas
Permite distinguir entre utilizadores através de uma ID única. Utilizado

pelo Google Analytics.

Performance _gat_.. my.vodafone.pt 1 minuto
Permite guardar um ID específico para cada página visitada por cada

utilizador. Utilizado pelo Google Analytics.

Personalização AMCV_...AdobeOrg yorn.net 2 anos Permite gerir o número de pedidos. Utilizado pelo Google Analytics.

Personalização AMCVS_...AdobeOrg yorn.net Sessão
Permite criar uma ID de visitante. Gerenciado pela Adobe Experience 

Cloud ID Service.

Personalização VISITOR_BEACON my.vodafone.pt 10 anos

Permite criar um ID de visitante, sendo os dados usados de forma

agregada para compilar várias métricas de utilização do site. Utilizado pela

Lithium.

Personalização LithiumCookiesAccepted yorn.net 10 anos

Permite criar um ID de visitante, sendo os dados usados de forma

agregada para compilar várias métricas de utilização do site. Utilizado pela

Lithium.

Publicidade s_adform vodafone.pt Sessão
Utilizado pela Lithium para identificar se uso de cookies foram aceitos no 

browser.

Publicidade aam_uuid my.vodafone.pt 30 dias Nome da conta do Adform adserver.

Publicidade _fbp yorn.net 90 dias
Cookie associado ao Adobe Audience Manager e é utilizada para dar um ID

único aos usuários que visitam o site.
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Estritamente Necessários   Host-GAPS accounts.google.com 2 anos Utilizado pela Google para identificar unicamente o utilizador.

Estritamente Necessários fbsr_* connect.facebook.net Persistente
Utilizado pelo Facebook para gerenciamento de login e

compartilhamento.

Estritamente Necessários AWSALB i- cdn.phonearena.com 8 dias Utilizado pela AWS ELB para balanceamento de carga.

Estritamente Necessários AWSALBCORS i- cdn.phonearena.com 8 dias Utilizado pela AWS ELB para balanceamento de carga.

Performance VF-SID tags.tiqcdn.com 30 minutos

Performance VF-BINS tags.tiqcdn.com Sessão
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identifica 

duração da sessão.

Performance VF-OPT tags.tiqcdn.com Sessão
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identificador da

versão da aplicação.

Performance VF-UUID tags.tiqcdn.com 10 anos
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Identifica se 

SMAPI está habilitado ou não.

Performance kampyleSessionPage Counter tags.tiqcdn.com 1 ano
Utilizado pelo SMAPI para medir performance da página. Utilizado como

identificador único para utilizadores.

Estritamente Necessários kampyleUserSession nebula-cdn.kampyle.com 1 ano
Recolhe o número de páginas visualizadas pelo utilizador durante a sua 

sessão. Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleSessionPage Counter nebula-cdn.kampyle.com 1 ano
Indica a hora exata de início de sessão do utilizador. Utilizado pela

aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleUserPercentile nebula-cdn.kampyle.com 2 anos
Recolhe o número de páginas visualizadas pelo utilizador durante a sua 

sessão. Utilizado pela aplicação Medallia.
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Categor ia Cookie Domínio Validade Descrição

Estritamente Necessários mdigital_alternative_uuid nebula-cdn.kampyle.com 2 anos
Indica a percentagem de utilizadores a quem um questionário foi

apresentado. Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleInvitePresented nebula-cdn.kampyle.com 1 ano Cookie utilizado pelo Medallia como identificador de utilizadores.

Estritamente Necessários
md_isSurveySubmitte 

dInSession
nebula-cdn.kampyle.com 1 ano

Flag que indica se o questionário foi apresentado durante uma sessão.

Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyle_userid nebula-cdn.kampyle.com 1 ano
Flag que indica se o questionário foi submetido durante uma sessão.

Utilizado pela aplicação Medallia.

Estritamente Necessários kampyleUserSessions Count nebula-cdn.kampyle.com 1 ano Permite criar uma ID de visitante. Utilizado pela aplicação Medallia.

Publicidade uid seadform.net
Recolhe o número de sessões de um utilizador no browser. Utilizado pela

aplicação Medallia.

Publicidade CM14 adform.net 14 dias

Utilizado pelo adform para obter informações sobre as visitas ao website, 

como a quantidade e o tempo médio da visita, para fins de exibição de 

publicidade personalizada.

Publicidade C adform.net 30 dias

Este cookie utilizado pelo Adform identifica se é necessário verificar

novamente a existência de correspondência de cookie do parceiro

(definida por Correspondência de cookie).

Publicidade uid adform.net 2 meses
Cookie utilizado pelo Adform para identificar se o navegador aceita uso de

cookies.

Publicidade CM adform.net 1 dia Identificador único utilizado pelo Adform.

Publicidade lidc linkedin.com 1 dia

Cookie do Adform que identifica se é necessário verificar novamente a

existência de correspondência de cookie do parceiro (definida pelo

AdServing).
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Publicidade bcookie linkedin.com 2 anos Cookie utilizado pelo LinkedIn para roteamento.

Publicidade bscookie linkedin.com 2 anos Cookie utilizado pelo LinkedIn para roteamento.

Publicidade li_gc linkedin.com 2 anos
Este cookie é usado pelo LinkedIn para reconhecer um ID de navegador

seguro.

Publicidade AnalyticsSyncHistory linkedin.com 30 dias
Cookie utilizado pelo Linkedin  para armazenar informações sobre 

consentimento de uso de cookies.

Publicidade UserMatchHistory linkedin.com 30 dias Utilizado pelo LinkedIn para gerenciar sincronizações.

Publicidade lang linkedin.com Sessão Utilizado pelo LinkedIn para gerenciar sincronizações.

Publicidade ov ads.linkedin.com 395 dias Cookie usado pelo Linkedin para identificar o idioma do navegador.

Publicidade id mookie1.com 395 dias
Cookie de publicidade armazenada nos navegadores sob o domínio 

mookie1.com.

Publicidade mdata mookie1.com 395 dias
Cookie de publicidade armazenada nos navegadores sob o domínio 

mookie1.com.

Publicidade everest_session_v2 mookie1.com Sessão
Cookie de publicidade armazenada nos navegadores sob o domínio 

mookie1.com.
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Categoria Cookie Domínio Validade Descrição

Publicidade everest_g_v2 everesttech.n et 2 anos
Cookie  para anúncios segmentados  e documentação  da eficácia de cada 

anúncio.

Publicidade dextp everesttech.n et 6 meses
Cookie  para anúncios segmentados  e documentação  da eficácia de cada 

anúncio.

Publicidade demdex demdex.net 6 meses
Cookie propriedade do Adobe Audience Manager , utilizado para

marketing e publicidade.

Publicidade dpm demdex.net 6 meses
Cookie propriedade do Adobe Audience Manager , utilizado para

marketing e publicidade.

Publicidade fr dpm.demdex. net 3 meses
Cookie propriedade do Adobe Audience Manager , utilizado para 

marketing e publicidade.

Publicidade CONSENT facebook.com 17 anos Cookie com o Facebook ID e Browser ID encriptado para fins publicitários.

Publicidade YSC youtube.com Sessão
Cookie utilizado para consentimento quanto à coleta de dados para fins 

de publicidade no YouTube.

Publicidade VISITOR_INFO1_LIV E youtube.com 6 meses Cookie utilizado pelo YouTube para identificar o utilizador.

Publicidade   atrfs youtube.com Sessão
Cookie utilizado pelo YouTube para identificar utilizador que está a assistir

a vídeos.

Publicidade test_cookie s7.addthis.com 1 dia
Utilizado pelo AddThis para coletar informações não pessoais sobre

utilização do website.

Publicidade _fbp_fbc facebook.com 2 anos

Parâmetros encriptados partilhados com o Facebook que representam

cookies do browser. A medição é feita do cliente para o servidor para fins

publicitários.
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Categor ia Cookie Domínio Validade Descrição

Publicidade
DoubleClick – 

fis.doubleclick.net
Doubleclick.net 3 meses

Para controlar os anúncios que vê na Google saiba mais sobre os anúncios

que são selecionados para si em www.google.com/settings/ads. Em

alternativa pode também gerir e recusar o cookie Google DoubleClick e

outros Cookies de Terceiros em YourOnlineChoices.eu – Your ad choices.

Publicidade  jvxadbsync jivox.com 14 dias
Cookie para armazenar informações sobre o conteúdo visualizado pelo

utilizador para apresentar publicidade com base nas mesmas.

Publicidade jvxsync jivox.com 90 dias
Cookie para armazenar informações sobre o conteúdo visualizado pelo

utilizador para apresentar publicidade com base nas mesmas.

Publicidade
AMCVS_...AdobeOrg

s_pers

vodafone.pt

my.vodafone.pt

yorn.net

2 anos

Cookie gerido pelo Adobe Analytics, utilizado para marketing e

publicidade da Vodafone. Permite guardar, durante uma sessão de acesso

ao site, dados anónimos ou identificados (caso tenha sido feito login no

website) de navegação do utilizador tais como o tipo de browser, sistema

operativo, número de encomendas online e outras interações com o

website durante essa sessão.

NOTA:

Google:

Facebook:

Adform: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Data de Atualização: 11/10/2022

https://policies.google.com/privacy

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools 

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience 

https://www.facebook.com/help/186325668085084

Esta lista será atualizada com a maior brevidade possível sempre que forem efetuadas alterações nos serviços no nosso site. Durante estas atualizações a lista poderá não incluir um "cookie" novo, 

cujo propósito será um dos referidos na presente lista.

Cookies de Terceiros
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