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ANEXO II

Câmara dos Jovens



Câmara dos Jovens ANEXO II

Lista de apoiantes à candidatura 

Eu abaixo subscrito, declaro que apoio a lista
 

como candidata à eleição da Câmara dos Jovens  
do Município de Abrantes em 2019/2020.
Confirmo ainda que à data, cumpro todos os requisitos 
previsto no artigo 3.º do regulamento do projeto. 
 
Lista de apoiantes

Nº1
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº2
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº3
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº4
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)
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Nº5
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº6
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº7
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº8
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº9
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº10
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)
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Nº11
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº12
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº13
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº14
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº15
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº16
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)
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Nº17
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº18
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº19
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº20
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº21
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº22
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)
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Nº23
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº24
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº25
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº26
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº27
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº28
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)



Nº29
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Nº30
Nome completo
 

Data de Nascimento        /        /         
Escola que frequenta (quando aplicável)
 

Ano que frequenta (quando aplicável)

 Subscrevo na integra o abaixo declarado 
relativamente ao Regulamento Geral sobre Proteção  
de Dados (candidatos maiores de idade)

 Junto anexo autorização do meu encarregado  
de educação (candidatos menores de idade)

Declaração
Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados, que dou o meu consentimento  
de forma livre, específica, informada e explícita para 
recolha e tratamento dos meus dados pessoais,  
por parte do Município de Abrantes, incluindo  
o tratamento informático dos mesmos, abrangendo 
todas as atividades de tratamento realizadas com a 
finalidade de participação no  projeto Câmara dos 
Jovens desenvolvido pelo serviço de Juventude do 
Município de Abrantes, ficando os mesmos disponíveis 
na base de dados do Município de Abrantes, sem  
serem comunicados ou transmitidos para qualquer 
outra entidade.  

Declaro ainda que autorizo a captação de imagem  
e som recolhidos no âmbito deste projeto, para efeitos 
de divulgação e campanha eleitoral do mesmo. 
Enquanto titular dos dados pessoais, tenho 
conhecimento que a qualquer momento poderei retirar 
o consentimento agora facultado, não comprometendo 
a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo, 
sem prejuízo da necessidade desses dados se 
manterem arquivados pelo período legal de 3 anos,  
ou outro imposto por lei. Tenho ainda conhecimento  
do direito de obter o acesso aos meus dados pessoais, 
bem como a sua retificação, apagamento, limitação  
do tratamento e do direito à portabilidade dos dados. 
Mais declaro ter conhecimento do direito de apresentar 
reclamação a uma autoridade de controlo, e que  
é responsável pelo tratamento de dados recolhidos  
o encarregado de proteção de dados Hélder Rodrigues 
contactável através do email dpo@cm-abrantes.pt. 




