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Recolha de dados 
    

Função Script/cookie/
web beacon 

Domínio Descrição 

 
 

Cookie toyota-
forklifts.com.pt 

Cookie funcional para facilitar a interação e 
simplificar o uso do site.com. Isto refere-se, 
por exemplo, ao login do utilizador, 
memorizar as combinações de país / idioma 
escolhidas e preenchimento (ou não) do 
questionário online. 

 Javascript 
 

Livechatinc.com Este script é usado para acionar o web-
chat, com o qual é possível solicitar apoio a 
um agente de chat.  

 
Analytics  

 

   

 Javascript Hotjar Analytics, gestão de tags e de cookiebar. 
Este script é usado para medir o site para 
obter insights sobre a eficácia e a qualidade. 

Google Analytics  
 

Javascript google-
analytics.com  
 

Analytics. Este script usa um cookie único 
para atribuir um identificador exclusivo ao 
visitante. Este é um número gerado 
aleatoriamente. Depois, o ID é gerado e 
armazenado no cookie, e transmitido a cada 
hit no Google Analytics. Este código é usado 
nos servidores do Google Analytics para 
contabilizar estatísticas agregadas, como o 
número de visitantes, sessões e dados de 
campanhas. Estas informações não são 
partilhadas com terceiros, nem nenhuma 
informação de endereço IP é utilizada. 

Google Adwords 
Conversion  
 

Javascript googleadservices.
com  
 

Este script é usado para rastrear o website 
como forma de obter insights sobre a 
eficácia e o desempenho das campanhas do 
Google Adwords. 

Marketing    

Google dynamic 
remarketing 

Javascript doubleclick.net Acompanhamento e remarketing. Este 
cookie (colocado por meio de um script) é 
utilizado para recolher informações para 
fins publicitários, em detalhe, para o 
rastreamento anónimo de campanhas 
publicitárias de exibição e coleta anónima 
de dados. Esta recolha de dados refere-se à 
combinação de idioma com o produto 
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pesquisado, com a finalidade de exibir um 
anúncio com o conteúdo certo e no idioma 
certo num site externo, especialmente para 
anúncios de texto por meio da Rede de 
Display do Google (GDN). ). 

Facebook custom 
audience 

Javascript Facebook.com Acompanhamento e remarketing. Este 
cookie (colocado através de um script) é 
utilizado para coletar informações para fins 
publicitários, em detalhes para o 
rastreamento anónimo de campanhas 
publicitárias de redes sociais e coleta 
anónima de dados. Além disso, este cookie 
também garante que o widget da rede 
social funcione corretamente na página 
inicial. 

Hubspot  Hubspot.com Acompanhamento e remarketing. Este 
cookie (colocado por meio de um script) é 
utilizado para coletar informações para fins 
de publicidade, em detalhe, para o 
rastreamento anónimo de campanhas 
publicitárias de exibição e recolha anónima 
de dados. Esta coleta de dados refere-se à 
combinação de idioma do país com o 
produto que foi pesquisado, para exibir um 
anúncio com o conteúdo certo e no idioma 
certo num site externo. 

Webpower Javscript Webpower.com Acompanhamento e remarketing. Este 
cookie (colocado por meio de um script) é 
utilizado para recolher informações para 
fins publicitários, em detalhe, para o 
rastreamento anónimo de campanhas 
publicitárias de exibição e coleta anónima 
de dados. Esta recolha de dados refere-se à 
combinação de idioma do país com o 
produto que foi pesquisado, para exibir um 
anúncio com o conteúdo certo e no idioma 
certo num site externo. 

 


