
                                                             II - Formulário do/a Encarregado/a de Educação/ 

                                                                                                 

 

Nome:   

 

Morada:  

 

Código Postal:                                                    Localidade:  

 

Email:                                                                                                                        Telemóvel: 

 

Declaro que: 
• Li o presente Guia e apoio a candidatura do/a meu/minha educando/a   
 
 
 
• Este/a candidato/a cumpre com os requisitos de apresentação de candidatura, nomeadamente tem idade 
compreendida entre os 10 e os 17 anos, reside no concelho de Porto de Mós e frequenta um estabelecimento 
de ensino do mesmo concelho.  
• Autorizo que este/a jovem seja candidato/a à eleição do Jovem Autarca do Município de Porto de Mós de 
2021/2022. 
• Autorizo a participação do/a jovem candidato/a em todas as atividades inerentes ao projeto, bem como a 
recolha de imagens (foto e vídeo) e sua utilização nas publicações atuais e futuras do Município (quer 
impressas, quer online) e dos órgãos de comunicação social. 
• Quando seja necessário deslocar para alguma atividade inerente ao projeto, autorizo que o meu/minha 
educando/a circule em veículos municipais. 
• Assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes na 
presente ficha de inscrição / candidatura. 
 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
Os dados pessoais constantes nestes formulários do/a Candidato/a e do/a Encarregado/a de Educação 

destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários à gestão e organização 

do Projeto “Jovem Autarca” – edição 2021/2022. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para os fins 

a que se destinam, podendo apenas ser facultados ao Município de Porto de Mós. São fornecidas a estas 

entidades apenas os dados pessoais necessários para a prestação dos serviços em causa. Tem direito, em 

qualquer momento, retirar o consentimento, alterar os dados e/ou apagar e/ou limitar o seu acesso. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  ,Nº           

 

                       -       

        

      



Assim sendo: 

Autorizo as entidades organizadoras do Projeto “Jovem Autarca” a procederem ao tratamento dos 

meus dados, assim como do/a meu/minha educando/a, na medida do adequado, pertinente e limitado ao 

estritamente necessário para a execução do serviço a que me inscrevo e em cumprimento das obrigações 

legais a ele inerentes. 

Autorizo que os meus dados pessoais, assim como os do/a meu/minha educando/a, sejam 

transmitidos às entidades com quem as entidades organizadoras do projeto “Jovem Autarca” contratem o 

cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos procedimentos necessários e inerentes à 

prestação do serviço Projeto “Jovem Autarca” – Edição 2021/2022, desde que as mesmas apresentem 

garantias suficientes de executar medidas técnicas e organizativas adequadas, para que o tratamento de 

dados satisfaça os requisitos do Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril. 

Autorizo as entidades organizadoras do Projeto “Jovem Autarca” – Edição 2021/2022, a contactarem-

me e enviarem-me mensagens, assim como ao meu/minha educando/a, para os números de telemóvel e para 

os endereços eletrónicos identificados neste formulário de candidatura, para efeitos de comunicações 

consideradas importantes no âmbito do Projeto “Jovem Autarca” – Edição 2021/2022. 

Autorizo a recolha de imagens (foto e vídeo) do meu educando nas atividades desenvolvidas no âmbito 

do Programa “Jovem Autarca”. 

Autorizo a divulgação das imagens (foto e vídeo) do meu educando recolhidas durante as atividades 

do jovem autarca nas publicações atuais e futuras do Município (quer impressas, quer online) e dos órgãos 

de comunicação social. 

 

 

Assinatura:                                                                                                                    Data:             /           /   

  

  

  

  

  


