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REQUERIMENTO 

 

       Exmo. Senhor 

       Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

 

Nome completo  

Nome artístico  

Data de nascimento    

Nacionalidade   

N.º Documento de Identificação  

N.º Identificação Fiscal   

N.º Identificação Segurança Social   

Morada  

Código Postal   -  

Localidade   

IBAN   

Telemóvel para contacto    

E-mail   

         

         NOTIFICAÇÕES  

Autorizo o envio de notificações através de correio eletrónico  

 

 

FES EMERGÊNCIA 
Fundo de Emergência Social – Vertente de apoio à Cultura 

 

PESSOAS SINGULARES 
 
IMPORTANTE:  

- Neste requerimento existem 3 locais para a assinatura 
- os e-mails enviados não poderão exceder os 20MB, sob pena de poderem não ser recebidos 
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II - INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA 

 

a) Cópia do Documento de Identificação (frente e verso)  

b) Certidões válidas de não dívida às Finanças e à Segurança Social. 
Ou autorização para que o Município de Lisboa consulte essa informação junto 
dessas entidades, de forma eletrónica. Para isso, contacte-as e use estes dados do 
município: 
    - nas Finanças, indique o NIPC 500 051 070 
    - na Segurança Social, indique o NISS 200 050 474 35 e o NIPC 500 051 070. 
Se der estas autorizações, junte um comprovativo. 

 

 

c) Declaração de início de atividade (e respetivas alterações)  

d) Demonstração da quebra de rendimento, atividade cancelada: 
Lista/ calendário das atividades programadas e/ou contratadas, canceladas e /ou 
adiadas. 
 

 

 

e) Outros documentos relevantes   

   

   

   

   

   

 

 

Apoios de outras entidades públicas e privadas 

Sim  

Ano(s) do apoio   

Natureza do apoio  

 

Entidade  Montante 

   

   

   

   

Não  
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Apoios do Município de Lisboa 

Sim  

Ano do apoio   

Natureza do apoio  

Montante  

Não  

 

 

 

 

III - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

O responsável pela apresentação desta candidatura declara sob compromisso de honra, que 

reúne todos os requisitos de elegibilidade previstos no Regulamento do Fundo de Emergência Social, 

vertente cultura, aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, através dos números 9 e 10 da 

deliberação 96/CML/2020, de 9 de abril. 

Mais declara ter conhecimento do Regulamento e das obrigações nele constantes. 

Atesta ainda a veracidade das informações constantes deste formulário e do pedido de apoio 

financeiro e assume inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações prestadas. 

Compromete-se ainda a realizar, pelo prazo de um ano, a contar da data de atribuição do apoio de uma 

bolsa de trabalho até um máximo de 30 horas, em atividade de índole cultural e com impacto social, a 

definir em função das suas competências. 

Enquanto responsável por esta submissão, aceita o tratamento dos seus dados necessários à 

candidatura, gestão e atribuição de subsídio no âmbito do Fundo de Emergência Social Covid 19 do 

Município de Lisboa, entidade responsável pelo tratamento, nos termos ora descritos. 

 

Assinatura   
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IV – CONSENTIMENTO PARA A REPRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE LISBOA 

DA FOTOCÓPIA DO CARTÃO DE CIDADÃO FORNECIDA PELO RESPETIVO TITULAR POR VIA 

PRESENCIAL OU NÃO PRESENCIAL 

 

Declaro, para os efeitos previstos no disposto nos artigos 7.º e 13.º do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e ao 

abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 7/2007, de 05 de fevereiro, na sua redação atual, prestar, por este 

meio, o meu consentimento para a reprodução e conservação pelo Município de Lisboa da fotocópia do 

meu cartão de cidadão com o número acima referido por mim fornecida para efeitos deste pedido de 

apoio no âmbito do Fundo de Emergência Social – vertente Cultura, sendo que o tratamento dos 

referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE LISBOA deverá respeitar a legislação em vigor em 

matéria de proteção de dados pessoais, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para a 

finalidade acima referida, não a podendo transmitir a nenhuma outra entidade e devendo conservá-la  

apenas durante o período de tempo previsto para a conservação dos dados, cujo prazo é de 10  (dez) 

anos, nos termos do disposto na Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro. 

Mais declaro, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22º do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados, ter conhecimento dos direitos que me assistem como Direito de 

Informação, Direito de Acesso, Direito de Retificação e Direito de Apagamento, Direito à Limitação de 

Finalidades, à Minimização dos Dados, à Portabilidade e à Não Sujeição a Decisões Individuais 

Automatizadas, os quais podem ser exercidos no respeito pelos normativos aplicáveis junto do 

Responsável pelo Tratamento, ou então objeto de exposição ao Encarregado de Proteção de Dados ou 

reclamação à Autoridade Nacional de Controlo, bem como eventuais violações podem ser fundamento 

de pedido de indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes.  

Mais estou ciente de que posso retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer 

a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado, por solicitação para 

os contactos acima indicados do Responsável pelo tratamento. 

Tomei conhecimento que a falta de consentimento determina a obrigatoriedade de deslocação 

aos serviços de atendimento da Câmara Municipal de Lisboa para a apresentação do pedido. 

 

Assinatura   
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V - INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

O Município de Lisboa respeita integralmente as regras relativas à proteção de dados pessoais, 

usando os dados recolhidos exclusivamente para as finalidades abaixo descritas e pelo período 

indispensável para o efeito e tomando todas as precauções relativas a segurança dos dados 

recolhidos, nomeadamente, limitando os acessos apenas a pessoas devidamente autorizadas. 

O Município de Lisboa necessita de recolher alguns dados pessoais com vista a proceder à 

gestão do processo de atribuição de apoio financeiro no âmbito do Fundo de Emergência Social – 

vertente Cultura aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa,  através dos números 9 e 10 da 

deliberação 96/CML/2020, de 9 de abril.  

Assim, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informa-

se ainda o seguinte: 

a) O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no 

RGPD. As comunicações para o exercício dos direitos atribuídos pela legislação relativa a 

proteção de dados pessoais devem ser dirigidas à Direção Municipal de Cultura, situada na Rua 

da Boavista, 9, 1200-066 Lisboa, contactável pelo telefone (+351) 218170900 e email dmc@cm-

lisboa.pt. 

b) Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo Município de Lisboa, e são 

acedidos pela empresa contratada para realizar a manutenção do sistema tecnológico, na estrita 

medida do necessário para esse fim, sendo apenas remetida a informação referente à faturação 

para a Autoridade Tributária e Aduaneira, não estando prevista nenhuma transmissão para 

outras entidades, países terceiros ou organizações internacionais. 

c) Os dados recolhidos são conservados pelo prazo de 10 anos a contar desde a receção do 

requerimento, findo o qual são eliminados, sem prejuízo de conservação por prazo diferente em 

caso de litígio ou por imposição legal. A presente declaração será conservada enquanto o 

Município de Lisboa tratar os dados pessoais do titular em causa. 

d) O fornecimento dos dados é obrigatório, pelo que a sua não disponibilização tem como 

consequência a não admissibilidade do pedido. 

e) Os dados recolhidos não são usados pelo Município de Lisboa para decisões automatizadas, 

nomeadamente não são tratados para a definição de perfis, nem serão transferidos para um país 

terceiro ou uma organização internacional.  

f) O titular, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos:  
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i. A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito de 

retificação dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito à limitação do tratamento; 

direito de portabilidade dos dados; direito de oposição ao tratamento; direito a não ficar 

sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; nas 

situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente 

dado. 

ii. A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados (através do email dpo@cm-

lisboa.pt ou por carta para Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 Lisboa): direito 

de apresentar exposições.  

iii. A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de 

Proteção de Dados): direito de apresentar reclamação.  

iv. A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a 

indemnização no caso de violação dos seus direitos. 

 

 

Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

 

 

 

 

Lisboa,   de  de  

 

Assinatura   
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