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POLÍTICA DE COOKIES 
 

Esta Política de cookies aplica-se aos websites listados no final desta Política, os quais são 
explorados e controlados pela AGCO Corporation ("AGCO"). 
 
O que são cookies? 
 
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser armazenados no seu computador ou 
noutro dispositivo, quando acede a um website. Normalmente, são utilizados para fazer com que os 
websites funcionem, para monitorizar os seus movimentos no websites, para memorizar os seus 
detalhes de início de sessão, etc. 
 
Existem diferentes tipos de cookies e podem distinguir-se com base na sua origem, função e tempo 
de vida. As características importantes dos cookies incluem:  
 

 Os cookies próprios ou de proprietário são cookies que estão armazenados no website ao 
qual acedeu, enquanto os cookies de terceiros estão armazenados noutro website que não 
aquele a que acedeu. Deve ter em conta que não controlamos a recolha nem a futura 
utilização de dados feitas por terceiros. Podemos utilizar cookies de terceiros para fins que 
incluem "social listening" (escuta nas redes sociais), ou seja, podemos receber informação 
de serviços de redes sociais de terceiros que utilize, quando essa informação for relevante 
para a nossa marca. Pode controlar esses cookies, como indicado abaixo. 

 

 Os cookies necessários são necessários para permitir a operação técnica de um website 
(por ex., permitem-lhe mover-se num website e utilizar as suas funcionalidades). 

 

 Os cookies de desempenho recolhem dados sobre o desempenho de um website, tais 
como o número de visitantes, o tempo passado no website e mensagens de erro. 

 

 Os cookies de funcionalidade aumentam a capacidade de utilização de um website, 
memorizando as suas escolhas (por ex., idioma, região, início de sessão, etc.). 

 

 Os cookies de direcionamento/publicidade permitem a um website enviar publicidade 
personalizada. 

 

 Os cookies de sessão são cookies temporários que são apagados ao fechar o seu 
navegador, enquanto os cookies persistentes ou permanentes ficam no seu dispositivo até 
apagá-los manualmente ou até o seu navegador os apagar com base no período de duração 
especificado no ficheiro do cookie persistente. 

 
Pode encontrar mais informação sobre todos os aspetos dos cookies em www.allaboutcookies.org. 
Deve ter em conta que a AGCO não tem qualquer ligação a, e não é responsável por, este website 
de terceiros. 
 
Por que razão utilizamos cookies? 
 
Podemos utilizar cookies para: 

 melhorar a utilização e funcionalidade do nosso website; 

 adaptar o nosso website e os nossos produtos às suas necessidades e preferências; 

 processar as suas ordens de compra; e 

 analisar a forma como o nosso website é utilizado e compilar dados estatísticos anónimos e 
agregados. 

 
Não utilizamos a informação recolhida para criar perfis de utilizadores. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Que tipos de cookies utilizamos? 
 
Pode encontrar uma visão geral dos cookies utilizados nos websites da AGCO nos quadros incluídos 
no Anexo 1 desta Política. 
 
Deve ter em conta que o tratamento dos seus dados pessoais relacionado com cookies e para outros 
fins é regido pela nossa Política de privacidade http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Além disso, podemos também utilizar sinalizadores da Web (ou clear GIFs) e outras tecnologias 
semelhantes como complemento a, ou em combinação com, cookies. Tipicamente, um sinalizador da 
Web é uma imagem gráfica transparente (normalmente 1 pixel x 1 pixel) que é colocada num website 
ou num e-mail e que nos ajuda a compreender o comportamento dos visitantes do nosso website. 
Pode encontrar mais informação sobre sinalizadores da Web em http://www.allaboutcookies.org/web-
beacons/. Deve ter em conta que a AGCO não tem qualquer ligação a, e não é responsável por, este 
website de terceiros. 
 
Muitos dos websites da AGCO usam o Google Analytics, um serviço de análise da Web oferecido 
pela Google, Inc. ("Google"). O Google Analytics utiliza cookies, que são ficheiros de texto colocados 
no seu computador, para ajudar o website a analisar a forma como os utilizadores utilizam o website. 
A informação gerada pelo cookie acerca da sua utilização do website (incluindo o seu endereço IP) é 
transmitida para e armazenada pelo Google em servidores nos Estados Unidos.  
 
O Google utiliza esta informação para avaliar a sua utilização do website, compilando relatórios sobre 
a atividade no website para operadores de websites e oferecendo outros serviços relacionados com 
atividades no website e a utilização da Internet. O Google também pode transferir esta informação 
para terceiros, quando legalmente exigido, ou quando a informação é tratada por esses terceiros em 
nome da Google. O Google não associa o seu endereço IP a quaisquer outros dados detidos pelo 
Google. Pode recusar a utilização de cookies selecionando as definições apropriadas no seu 
navegador, no entanto, deve ter em conta que, se fizer isso, pode não conseguir utilizar todas as 
funcionalidades deste website. Ao utilizar qualquer um dos websites da AGCO, autoriza o tratamento 
dos seus dados pelo Google da forma e para os fins estabelecidos acima. 
 
Para mais informação, consulte http://www.google.com/analytics/. 
 
Como pode controlar os cookies e os sinalizadores da Web?  
 
A maioria dos navegadores da Internet estão configurados para aceitar cookies automaticamente. 
Dependendo do seu navegador, pode configurá-lo para avisar antes de aceitar cookies, ou pode 
configurá-lo para os recusar. Consulte o botão de "ajuda" (ou semelhante) no seu navegador, para 
saber mais sobre como pode fazer isto. 
 
Desativar os cookies pode ter impacto na sua experiência nos nossos websites. 
 
Se utiliza dispositivos diferentes para aceder aos nossos websites, precisa de se certificar de que 
cada navegador de cada dispositivo está configurado para a sua preferência no que se refere aos 
cookies. 
 
Pode encontrar mais informação sobre como gerir os cookies em 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Deve ter em conta que a AGCO não tem qualquer 
ligação a, e não é responsável por, este website de terceiros. 
 
Além disso, pode excluir cookies visitando os seguintes websites e selecionando os cookies de 
empresas que pretende excluir: http://www.aboutads.info/choices/#completed e 
http://www.youronlinechoices.com/. Deve ter em conta que a AGCO não tem qualquer ligação a, e 
não é responsável por, estes websites de terceiros. 
 

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Websites aos quais se aplica esta Política 
 
Esta Política aplica-se a websites que são explorados e controlados pela AGCO e estão listados no 
Anexo 2 desta Política. 
 
 
 
Última atualização: 23/05/2018 
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Anexo 1 
 

Perspetiva geral dos cookies utilizados nos websites da AGCO 
 
 
Cookies estritamente necessários 
 
 

Nome Finalidade e dados armazenados Expiração 
__cfduid Este cookie é para serviços de Cloudflare. É um cookie de segurança 

utilizado para identificar clientes individuais por trás de um endereço 
IP partilhado e aplicar configurações de segurança numa base por 
cliente. Não é possível desativá-lo. Não retém quaisquer dados 
pessoais.  

28/03/2019 

__RequestVerificationToken É um cookie antifalsificação instalado por aplicações Web criadas 
utilizando tecnologias ASP.NET MVC. Destina-se a impedir a 
publicação não autorizada de conteúdos num website, conhecida 
como Cross-Site Request Forgery (Falsificação de solicitação entre 
sites). Não retém informação sobre o utilizador e é destruído quando 
se fecha o navegador. 

Sessão 

_icl_current_language O nome deste cookie está associado a um plug-in multilingue 
Wordpress com WPML. Armazena um valor de idioma para o 
website.  Quando o cookie é instalado em resposta a uma ação ou 
pedido do utilizador e, tendo um tempo de vida curto, pode ser 
tratado como estritamente necessário. 

30 dias 

.ASPXANONYMOUS Este cookie é utilizado por websites que utilizam a plataforma de 
tecnologia .NET da Microsoft. Permite ao site manter uma ID de 
utilizador anónima para monitorizar utilizadores únicos dentro de 
uma sessão, sem que estes iniciem sessão ou se identifiquem de 
outra forma. 

30 dias 

ApplicationGatewayAffinity Afinidade de sessão com base em cookies - A funcionalidade de 
afinidade de sessão com base em cookies é útil quando se quer 
manter uma sessão de utilizador no mesmo terminal. Ao utilizar 
cookies geridos por gateway, o gateway da aplicação pode direcionar 
o tráfego subsequente de uma sessão de utilizador para o mesmo 
terminal para processamento. Esta funcionalidade é importante em 
casos em que o estado da sessão é guardado localmente no servidor 
do terminal para uma sessão de utilizador. 

Sessão 

ASP.NET_SessionId Cookie de sessão de plataforma de finalidade geral utilizado por 
websites escritos com tecnologias baseadas em .NET da Microsoft. 
Utilizado normalmente para manter uma sessão de utilizador 
anonimizada pelo servidor. 

Sessão 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Este nome de cookie é geralmente associado a uma utilização como 
cookie de sessão de plataforma de finalidade geral, utilizado por 
websites escritos com tecnologias baseadas na ASP da Microsoft. A 
estrutura do nome do cookie é uma raiz comum - ASPSESSIONID, 
seguida de uma série de letras únicas. Normalmente, é utilizado para 
manter uma sessão de utilizador anonimizada pelo servidor. 

Sessão 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Este nome de cookie é geralmente associado a uma utilização como 
cookie de sessão de plataforma de finalidade geral, utilizado por 
websites escritos com tecnologias baseadas na ASP da Microsoft. A 
estrutura do nome do cookie é uma raiz comum - ASPSESSIONID, 
seguida de uma série de letras únicas. Normalmente, é utilizado para 
manter uma sessão de utilizador anonimizada pelo servidor. 

Sessão 

CARRINHO Associação ao carrinho de compras do cliente. (Padrão 
Magento/Estritamente necessário) 

Sessão 

ccy A moeda associada à visualização da loja escolhida. (Padrão 
Magento/Estritamente necessário) 

1 dia 
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COMPARAR Os itens na lista Comparação de produtos do cliente. (Padrão 
Magento/Estritamente necessário) 

1 dia 

CookieConfirm estritamente necessário - utilizado para identificar se um utilizador 
confirmou a exclusão de responsabilidade do cookie. 

1 dia 

dnn_IsMobile estritamente necessário - utilizado para identificar se o dispositivo é 
um dispositivo móvel. 

Sessão 

DotNetNukeAnonymous estritamente necessário - utilizado pelo sistema de gestão de 
conteúdos DNN (que foi utilizado como base técnica para a fendt.tv) 
para identificar o utilizador anónimo (que não iniciou sessão) de uma 
forma técnica. 

1 dia 

DotNetNukeSession estritamente necessário - utilizado pelo sistema de gestão de 
conteúdos DNN (que foi utilizado como base técnica para a fendt.tv) 
para identificar a sessão do servidor Web de uma forma técnica. 

1 dia 

frontend Cookie normalmente associado à plataforma de comércio eletrónico 
Magento.  Finalidade não conhecida, mas provavelmente armazena 
uma ID de sessão. Parece ser necessário para muitas funcionalidades 
do website. 

1 dia 

guest Este cookie é utilizado para utilizadores convidados no website 
JotForm. 

1 dia 

JSESSIONID Cookie de sessão de plataforma de finalidade geral utilizado por sites 
escritos em JSP. Utilizado normalmente para manter uma sessão de 
utilizador anónima pelo servidor. 

Sessão 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  O código de rastreamento de 
movimentos LA é colocado nos nossos websites e permite-lhes exibir 
uma caixa de conversação (Conversa com um perito) para visitantes 
do website. 

Sessão 

laravel_session . Um CDN é criado no topo de um framework chamado Laravel, que 
gera um cookie impedindo ataques DoS (denial-of-service) ao serviço 

01/02/2018 

pardot Pardot - ID de visitante único.  O valor de pardot é definido quando 
inicia a sessão como um utilizador Pardot.  

Sessão 

PHPSESSID Cookie gerado por aplicações baseadas na linguagem PHP.  É um 
identificador para fins gerais utilizado para manter variáveis de 
sessões de utilizador. Normalmente, é um número gerado de forma 
aleatória. A forma como é utilizado pode ser específica do website, 
mas um bom exemplo é manter um estado de sessão iniciada para 
um utilizador entre páginas. 

Sessão 

loja A visualização da loja ou idioma escolhidos pelo cliente. (Padrão 
Magento/Estritamente necessário) 

1 dia 

um_IsMobile Este cookie é utilizado para identificar se o dispositivo é um 
dispositivo móvel. 

Sessão 

USERNAME_CHANGED Este cookie é utilizado por um utilizador com sessão iniciada. Se um 
utilizador com sessão iniciada altera o seu endereço de e-mail E o 
sistema utiliza o endereço de e-mail como nome único, o endereço 
de e-mail é armazenado e ocorre um fecho de sessão forçado. 

Sessão 

videoCDN Este cookie é utilizado para identificar a entrega de um vídeo para 
uma sessão. 

1 dia 

visitor_id71092 Pardot - ID de visitante único. Monitoriza a atividade do utilizador nos 
nossos websites onde o código de rastreamento Pardot está 
instalado. O domínio go.agcocorp.com está associado a Pardot. 

10 anos 

visitor_id71092-hash Pardot - ID de visitante único. Monitoriza a atividade do utilizador nos 
nossos websites onde o código de rastreamento Pardot está 
instalado. O domínio go.agcocorp.com está associado a Pardot. 

10 anos 

X-Mapping-xxxxxxxx O cookie X-Mapping está associado à plataforma Stingray Traffic 
Manager da Riverbed, que é uma aplicação de balanceamento de 
carga para serviços da Web e websites com muito tráfego. Utilizado 
para encaminhar dados e pedidos de páginas para o servidor correto, 
quando um website está alojado em vários servidores. Tem uma raiz 
comum de X-Mapping- seguida de um código de oito letras. Para mais 
informação consulte: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 dia 
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XSRF-TOKEN Este cookie é um token "Cross-Site Request Forgery (CSRF)" 
(Falsificação de solicitação entre sites), que é um token para impedir 
a falsificação de URL, para garantir que o conteúdo é proveniente do 
servidor correto e não de um website falso duplicado por outros. É 
um cookie de proteção. 

1 dia 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Cookies processadores de sessões utilizados pela estrutura CMS. Sessão 

csrf_csrf_token Cookie Cross-Site Request Forgery (Falsificação de solicitação entre 
sites). 

Sessão 

 
Cookies de desempenho 
 

Nome Finalidade e dados armazenados Expiração 
_ga Este nome de cookie está associado ao Google Universal Analytics, 

que é uma atualização significativa do serviço de análise do Google 
normalmente mais utilizado. Este cookie é utilizado para distinguir 
utilizadores únicos atribuindo um número gerado de forma aleatória 
como identificador de um cliente. É incluído em cada pedido de 
página num website e utilizado para calcular dados de visitante, 
sessão e campanha para os relatórios de análise de websites.  

2 anos 

_gat Este nome de cookie está associado ao Google Universal Analytics. De 
acordo com documentação é utilizado para limitar a taxa de pedidos, 
limitando a recolha de dados em websites com muito tráfego. 

10 minutos 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

É um cookie de tipo padrão instalado pelo Google Analytics, em que o 
elemento padrão no nome contém o número de identidade único da 
conta ou do website ao qual está associado. Parece ser uma variante 
do cookie _gat que é utilizado para limitar a quantidade de dados 
registados pelo Google em websites com volume de tráfego elevado. 10 minutos 

_gid O nome deste cookie está associado ao Google Universal Analytics. 
Parece armazenar e atualizar um valor único para cada página 
visitada. 

1 dia 

ep202 O nome deste cookie está associado a SurveyMonkey e é instalado 
pelo balanceador de carga, monitorização de utilizadores. Atribuição 
de origem (atribuindo a proveniência do inquirido), monitorização de 
abusos, persistent_id, rastreio de otimização (fornece dados 
agregados para nos ajudar a otimizar a utilização do serviço), 
monitorização de taxas de conclusão. Utilizado como um identificador 
de utilizador único para testar experiências de recolhas de inquéritos 
experimentais (por ex., exibir o inquérito de formas diferentes para 
ver o que é mais eficaz). 

1 ano 

JSESSIONID 
Este cookie é instalado pela New Relic, que utilizamos para 
monitorizar o desempenho do servidor.  Sessão 

mboxPC 

Cookie instalado pelo software de análise Adobe SiteCatalyst, utilizado 
para medir o desempenho dos conteúdos de páginas utilizando testes 
de separação A/B. 2 anos 

mboxSession 

Cookie instalado pelo software de análise Adobe SiteCatalyst, utilizado 
para medir o desempenho dos conteúdos de páginas utilizando testes 
de separação A/B. 1 dia 

isc_cState 

A variável de cookie gerida pela estrutura SmartGWT (SmartClient). A 
variável de cookie é utilizada no âmbito do suporte de compressão de 
HTTP do SmartGWT. Sessão 

GLog 
A variável de cookie gerida pela estrutura SmartGWT (SmartClient). É 
utilizado pelo sistema de início de sessão do cliente. 27/04/2038 
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s_vi 

Além do "s_sq", este cookie também é utilizado para rastrear 
movimentos de utilizador anónimo em todo o website, como parte da 
nossa ferramenta de estatísticas de Relatórios melhorados incluída 
nos nossos pacotes de alojamento de IR. Por exemplo, isto permite à 
AGCO determinar o número de utilizadores que visitaram a sua página 
sobre o Encontro anual, ou que leram um dado comunicado de 
imprensa. Não informa sobre quem foi esse utilizador, qual o seu 
endereço de e-mail, etc.  Classificação: Desempenho. 19/04/2020 

 
 
 
 
Cookies de funcionalidade 
 

Nome Finalidade e dados armazenados Expiração 
__arpvid Este cookie é utilizado pela Youku, a plataforma de alojamento de 

vídeos na China (semelhante ao Youtube) 
Sessão 

__atuvc Este cookie está associado ao widget de partilha social AddThis, que é 
normalmente incorporado em websites para permitir aos visitantes 
partilharem conteúdos com uma variedade de plataformas de redes 
sociais e de partilha. Armazena uma contagem atualizada de partilha 
de páginas. 

1 dia 

__atuvs Este cookie está associado ao widget de partilha social AddThis, que é 
normalmente incorporado em websites para permitir aos visitantes 
partilharem conteúdos com uma variedade de plataformas de redes 
sociais e de partilha. Acredita-se que este seja um novo cookie da 
AddThis que ainda não está documentado, mas tem sido categorizado 
partindo do princípio que tem um objetivo semelhante ao de outros 
cookies instalados pelo serviço. 

1 dia 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Estes cookies são utilizados pela Youku, a plataforma de alojamento 
de vídeos na China (semelhante ao Youtube) 

Sessão 

__aysid, __ayspstp Estes cookies são utilizados pela Youku, a plataforma de alojamento 
de vídeos na China (semelhante ao Youtube) 

1 dia 

__cfduid Este cookie é para serviços de Cloudflare. É um cookie de segurança 
que não pode ser desativado. Não retém quaisquer dados pessoais. É 
utilizado para fins de geolocalização pela localização do IP 

1 ano 

__ysuid Este cookie é utilizado pela Youku, a plataforma de alojamento de 
vídeos na China (semelhante ao Youtube) 

Sessão 

_csrf Cross-site request forgery (Falsificação de solicitação entre sites) Sessão 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  O código de rastreamento de 
movimentos LA é colocado nos nossos websites e permite-lhes exibir 
uma caixa de conversação (Conversa com um perito) para visitantes 
do website. 

1 ano 

cna Este cookie é utilizado pela Youku, a plataforma de alojamento de 
vídeos na China (semelhante ao Youtube) 

1 ano 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Estes cookies são utilizados por formulários WUFOO para guardar 
estados do utilizador em todos os pedidos de página, ao preencher 
um formulário 

1 dia 

isg Este cookie é utilizado pela Youku, a plataforma de alojamento de 
vídeos na China (semelhante ao Youtube) 

3 meses 

la_chatanexpert O código de monitorização de movimentos LeadAnywhere é colocado 
nos nossos websites e permite-lhes exibir uma caixa de conversação 
(Conversa com um perito) para visitantes do website. 

Sessão 
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language Este cookie é utilizado para armazenar preferências de idioma, 
potencialmente para fornecer conteúdo no idioma armazenado. A 
categoria ICC dada aqui baseia-se nesta utilização. 

Sessão 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Este cookie permite aos utilizadores iniciarem sessão com a API JS do 
LinkedIn  

Sessão 

theme Este cookie está relacionado com o tema do formulário online que foi 
utilizado. Este cookie pode ser desativado.  

1 dia 

userReferer Este cookie é utilizado para registar referências do utilizador de 
JotForm. Por exemplo, como é que os utilizadores descobrem o 
JotForm? Por meio de uma ferramenta de pesquisa, etc... Este cookie 
pode ser desativado. 

1 dia 

visitor_id71092-hash Este cookie é utilizado pelo Pardot para monitorizar a atividade do 
utilizador nos nossos websites onde o código de rastreamento Pardot 
está instalado. 

10 anos 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  O código de rastreamento de 
movimentos LA é colocado nos nossos websites e permite-lhes exibir 
uma caixa de conversação (Conversa com um perito) para visitantes 
do website. Sessão 

timestamp 
O FunCaptcha é um serviço CAPTCHA gerido. Para o abuso 
automatizado e mantém a conversão humana elevada, com atividades 
visuais divertidas, que são fáceis de compreender. Sessão 

__distillery 

Cookie reprodutor de vídeos da Wistia Inc., que regista a posição em 
que o vídeo foi parado para permitir a continuação da reprodução 1 ano 

time_zone cookie de fuso horário genérico Sessão 

__cfduid 

Este cookie é utilizado para puxar dados incorporados sobre ligações 
para o blogue e canais de redes sociais da AGCO.  20/04/2019 

s_vi 

Além do "s_sq", este cookie também é utilizado para rastrear 
movimentos de utilizador anónimo em todo o website, como parte da 
nossa ferramenta de estatísticas de Relatórios melhorados incluída 
nos nossos pacotes de alojamento de IR. Por exemplo, isto permite à 
AGCO determinar o número de utilizadores que visitaram a sua página 
sobre o Encontro anual, ou que leram um dado comunicado de 
imprensa. Não informa sobre quem foi esse utilizador, qual o seu 
endereço de e-mail, etc.  Classificação: Desempenho. 19/04/2020 

GZIP 

Na página inicial IR da AGCO, existe um gráfico de cotações interativo. 
Este cookie é utilizado juntamente com esse gráfico de cotações para 
determinar o nível apropriado de suporte GZIP. 
Classificação: Funcionalidade (apesar de poderem ser classificados de 
forma diferente) 19/04/2023 
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Cookies de direcionamento 
 
 

Nome Finalidade e dados armazenados Expiração 
__qca, __utma, __utmv, __utmz Cookies do Google Analytics do LinkedIn 1 ano 

__utma Este cookie monitoriza o número de vezes que um visitante foi 
ao website associado ao cookie, quando foi a sua primeira 
visita e quando aconteceu a sua última visita. O Google 
Analytics utiliza a informação deste cookie para efetuar cálculo 
como Dias e Visitas para fazer compras. 

18 meses 

__utma Este cookie monitoriza o número de vezes que um visitante foi 
ao website associado ao cookie, quando foi a sua primeira 
visita e quando aconteceu a sua última visita. O Google 
Analytics utiliza a informação deste cookie para efetuar cálculo 
como Dias e Visitas para fazer compras. 

2 anos 

__utmb, __utmc Cookie do Google Analytics - o __utmb faz um registo de 
data/hora do momento exato em que um visitante acede a um 
website, enquanto o __utmc faz um registo de data/hora do 
momento exato em que um visitante sai do website. O __utmb 
expira no final da sessão. O __utmc aguarda 30 minutos e 
depois expira. O __utmc não tem forma de saber quando o 
utilizador fecha o seu navegador ou deixa um website, por 
isso, aguarda 30 minutos esperando que aconteça a 
visualização de outra página e, se não acontecer, expira. 

1 dia 

__utmt Cookie do Google Analytics - Utilizado para limitar a taxa de 
pedidos. 

1 dia 

__utmz Este cookie monitoriza a proveniência do visitante, que motor 
de pesquisa utilizou, em que ligação clicou, que palavra-chave 
utilizou e a sua localização no mundo quando acedeu ao 
website. Este cookie é a forma de o Google Analytics saber a 
quem e a que origem/meio/palavra-chave atribuir o crédito 
para uma Meta de conversão ou uma Transação de comércio 
eletrónico. 

6 meses 

__utmz Este cookie monitoriza a proveniência do visitante, que motor 
de pesquisa utilizou, em que ligação clicou, que palavra-chave 
utilizou e a sua localização no mundo quando acedeu ao 
website. Este cookie é a forma de o Google Analytics saber a 
quem e a que origem/meio/palavra-chave atribuir o crédito 
para uma Meta de conversão ou uma Transação de comércio 
eletrónico. 

3 meses 

_kuid_ Regista uma ID única que identifica um dispositivo do 
utilizador que regressa. A ID é utilizada para anúncios 
direcionados. 

3 meses 

_uetsid Cookie de monitorização para Universal Event Tracking (UET) 
(Rastreamento universal de eventos) do Bing Ads da Microsoft 

1 dia 
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354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

Cookies de análise da Web LeadAnywhere 30 dias 

ab Cookie de marketing não classificado 1 ano 

APID Cookie de marketing 1 ano 

APISID, NID, SSID, SAPISID O Google instalou uma série de cookies em qualquer página 
que inclua um mapa do Google. Apesar de não termos 
controlo sobre os cookies instalados pela Google, parecem 
incluir uma mistura de informações para medir o número e o 
comportamento dos utilizadores do Google Maps. 

18 meses 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

O Google instalou uma série de cookies em qualquer página 
que inclua um mapa do Google. Apesar de não termos 
controlo sobre os cookies instalados pela Google, parecem 
incluir uma mistura de informações para medir o número e o 
comportamento dos utilizadores do Google Maps. Vários 
identificadores únicos, exceto para PREF, que armazenam as 
suas opções tais como o nível de visualização preferido. 

18 meses 

ASP.NET_SessionId Trata-se de um cookie que a ASP.NET utiliza para armazenar 
um identificador único para a sua sessão 

Sessão 

auth_token Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 
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bcookie Cookie de ID do navegador no LinkedIn 18 meses 

bkdc Bluekai - Oracle | Registam informação sobre o utilizador (não 
dados pessoais ou confidenciais) para fins publicitários.  

3 meses 

bku Bluekai - Oracle | Registam informação sobre o utilizador (não 
dados pessoais ou confidenciais) para fins publicitários.  

6 meses 

bscookie Cookie de ID do navegador seguro no LinkedIn 18 meses 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Este cookie é gerado por etiquetas floodlight de duplo clique. 
Este cookie retém cadeias aleatórias. 

30 dias 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Recolhe dados anónimos relacionados com as visitas do 
utilizador ao website, tal como o número de visitas, tempo 
médio passado no website e que páginas foram transferidas, 
com o objetivo de exibir anúncios direcionados. 

Sessão 

datr Este cookie identifica o navegador que se liga ao Facebook. 
Não está diretamente ligado à página ou conta individual do 
utilizador no Facebook. O Facebook reporta que é utilizado 
para ajudar no que diz respeito à segurança e à atividade de 
início de sessão suspeita, especialmente na deteção de 
aplicações robô que tentam aceder ao serviço.  O Facebook 
também afirma que o perfil de comportamento associado a 
cada cookie datr é apagado ao fim de 10 dias. Este cookie 
também é lido através do Gosto e de outros botões e etiquetas 
do Facebook colocados em muitos websites diferentes. 

18 meses 

demdex O Adobe Audience Manager instala este cookie para atribuir 
uma ID única a um visitante de um website. O cookie demdex 
ajuda o Audience Manager a executar funções básicas como a 
identificação do visitante, sincronização de ID, segmentação, 
modelação, reporte, etc. O cookie demdex tem um intervalo 
de tempo de vida (TTL) de 180 dias. O TTL é redefinido para 
180 dias aquando de cada interação do utilizador com um 
website parceiro. O cookie expira se um utilizador não 
regressar ao seu website dentro do intervalo TTL. Opção de 
não participação: O Audience Manager redefine o cookie com 
uma cadeia Não direcionar se um utilizador opta pela não 
participação na recolha de dados. Neste caso, o TTL do cookie 
é definido para 10 anos. 

180 dias - 10 anos 

dl2,bt2 A AddThis é uma empresa de tecnologia que permite que 
websites e os seus utilizadores partilhem conteúdos facilmente 
uns com os outros, por meio de ícones de intercâmbio e de 
websites de marcadores sociais. Os cookies da AddThis são 
utilizados para permitir a partilha de conteúdos. A AddThis 
também é utilizada para descobrir como os conteúdos são 
partilhados no website. 
Utilizado pela plataforma de partilha social AddThis para 
manter um registo das partes do website que foram visitadas, 
de forma a recomendar outras partes do website. 

8 meses 

dpm Cookie de publicidade/monitorização usado pelo Adobe 
Audience Manager 

24/07/2018 

ex AddThis é a capacidade de o utilizador partilhar nas redes 
sociais 

1 dia 

fr Contém a combinação do navegador e da ID única do 
utilizador, utilizado para publicidade direcionada. 

2 meses 

guest_id Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 

HSID Utilizado pelo Google juntamente com o SID para verificar a 
conta do utilizador do Google e a hora do início da sessão mais 
recente 

18 meses 

id Utilizado pelo Google DoubleClick para registar e reportar as 
ações do utilizador no website depois de ver ou clicar num dos 

18 meses 
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anúncios do anunciante, com o objetivo de medir a eficácia de 
um anúncio e apresentar anúncios dirigidos ao utilizador. 

id A Yieldlab é uma solução e plataforma do lado da oferta para 
mercados privados no âmbito da indústria editorial europeia. A 
Yieldlab utiliza cookies para otimizar e controlar anúncios 
publicitários dos seus clientes exibidos para o utilizador, por 
exemplo, a frequência da exibição de um dado anúncio 
publicitário a ser visto pelo utilizador. Em casos particulares, a 
Yieldlab também utiliza informação de cookies para 
levantamentos estatísticos. 

1 ano 

id, mdata, syncdata_TTD Utilizamos a AddThis para permitir aos clientes partilharem o 
conteúdo do nosso website através do e-mail ou de 
ferramentas das redes sociais como o Facebook e o Twitter.  
Este cookie não contém nenhuma informação pessoalmente 
identificável. Para optar pela não receção destes cookies, visite 
www.addthis.com/privacy. As redes sociais individuais 
também podem instalar os seus próprios cookies. 

1 ano 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Este cookie é gerado por etiquetas floodlight de duplo clique. 
Este cookie retém cadeias aleatórias. 

30 dias 

lang Ajuda-nos a determinar as configurações do idioma do 
navegador do utilizador para o melhor fornecimento de 
informação no idioma certo. 

Sessão 

lang Ajuda-nos a determinar as configurações do idioma do 
navegador do utilizador para o melhor fornecimento de 
informação no idioma certo. 

Sessão 

lidc Cookie do LinkedIn utilizado para encaminhamento 28/03/2018 

loc AddThis: Utilizado para armazenar a geolocalização do 
visitante para registar a localização do operador que pratica a 
partilha 

1 ano 

lu Utilizado para gerir o processo de início da sessão, memoriza o 
utilizador numa visita de regresso, se este escolher ficar ligado. 

18 meses 

MUID Cookie publicitário utilizado pelo Bing, um motor de pesquisa 
da Web detido e operado pela Microsoft. 

1 ano 

MUIDB Estes cookies são utilizados pela publicidade da Microsoft para 
identificar anonimamente as sessões do utilizador, para nos 
ajudar a medir a eficácia das nossas campanhas de marketing 

2 anos 

mus, um A AddThis é uma empresa de tecnologia que permite que 
websites e os seus utilizadores partilhem conteúdos facilmente 
uns com os outros, por meio de ícones de intercâmbio e de 
websites de marcadores sociais. Os cookies da AddThis são 
utilizados para permitir a partilha de conteúdos. A AddThis 
também é utilizada para descobrir como os conteúdos são 
partilhados no website. 

1 ano 

pdv AddThis é a capacidade de o utilizador partilhar nas redes 
sociais 

1 dia 

PERSIST Utilizado para recolher as preferências do utilizador para um 
website específico 

Sessão 

PREF É um cookie comum do Google, utilizado em vários dos seus 
serviços. Armazena as preferências do utilizador e pode ser 
utilizado para personalizar anúncios em pesquisas do Google 

18 meses 

remember_checked Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 

remember_checked_on Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 

rtbData0 É um cookie publicitário utilizado pela adap.tv 2 anos 

secure_session Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 
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sess É um cookie publicitário utilizado pela AppNexus para 
monitorizar a sessão do utilizador 

1 dia 

SEUNCY Regista uma ID única que identifica o dispositivo do utilizador 
em novas visitas. 

6 meses 

SID Este cookie é utilizado pelo Google juntamente com o HSID 
para verificar a conta do utilizador do Google e a hora do início 
da sessão mais recente. 

18 meses 

stx_user_id Análise, testes multivariados e otimização de websites. 1 ano 

TapAd_DID Utilizado para determinar que tipo de dispositivos 
(smartphones, tablets, computadores, TVs, etc.) é utilizado por 
um utilizador. 

30 dias 

TapAd_TS Utilizado para determinar que tipo de dispositivos 
(smartphones, tablets, computadores, TVs, etc.) é utilizado por 
um utilizador. 

2 meses 

TDCPM É um cookie publicitário utilizado pela TheTradeDesk 1 ano 

TDID É um cookie publicitário utilizado pela TheTradeDesk 1 ano 

to_checksum A TruOptik é uma plataforma de gestão de dados que ajuda a 
identificar e a segmentar o público alvo 

1 dia 

to_checksum A TruOptik é uma plataforma de gestão de dados que ajuda a 
identificar e a segmentar o público alvo 

1 dia 

to_master A TruOptik é uma plataforma de gestão de dados que ajuda a 
identificar e a segmentar o público alvo 

1 ano 

to_version A TruOptik é uma plataforma de gestão de dados que ajuda a 
identificar e a segmentar o público alvo 

1 ano 

tuuid A Adbrain utiliza cookies e outros dados recolhidos dos 
dispositivos das pessoas para permitir a monitorização cruzada 
de dispositivos, com o objetivo de fazer publicidade 
direcionada.  

2 anos 

tuuid, c, tuuid_last_update Regista se o utilizador consentiu ou não na utilização de 
cookies. 

1 ano 

twll Para monitorizar informação sobre o visitante e para 
autenticação de segurança 

5 anos 

U O cookie recolhe dados não identificáveis enviados por uma 
fonte não identificada. A identidade da fonte é mantida 
secreta pela Whois Privacy Protection Service Inc. 

3 meses 

u Cookie de marketing não classificado 1 ano 

UID, UIDR Utilizamos uma solução de terceiros para lidar com os 
comentários no nosso blogue. Esta solução armazena cookies 
para facilitar o regresso ao blogue. Pode encontrar mais 
informações na sua política de privacidade. 

2 anos 

uuid2 É um cookie publicitário utilizado pela AppNexus para 
monitorizar a sessão do utilizador 

1 dia 

uvc AddThis: Monitoriza com que frequência um utilizador 
interage com a AddThis 

1 ano 

vc AddThis: Utilizado pela plataforma de partilha social AddThis 1 ano 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Cookie de monitorização utilizado pela Pardot. Os cookies da 
Pardot não armazenam qualquer informação de identificação 
pessoal — apenas um identificador único. 

10 anos 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Incorporamos vídeos do nosso canal oficial do YouTube neste 
website utilizando o modo de privacidade melhorada do 
YouTube. Este modo pode instalar cookies no seu computador 
assim que clica no reprodutor de vídeos do YouTube, mas o 
YouTube não armazena informação pessoalmente identificável 
de cookies para reproduções de vídeos incorporados utilizando 
o modo de privacidade melhorada. 

18 meses 

xtc AddThis: Regista a partilha de conteúdos pelo cliente através 
das redes sociais. 

1 ano 
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Anexo 2 

 
Websites aos quais se aplica esta Política 

 
Esta Política aplica-se aos seguintes websites que são explorados e controlados pela AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
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ensamf.agcotechnologies.com   
ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
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smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 
 


