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65+ JANELA ABERTA PARA O MUNDO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PARTICULARES 

 
 

 

 

IMP.PG.02.0093.00 

IDENTIFICAÇÃO 

(Nome) _______________________________________________________________________________________, 

data de nascimento ________/________/__________, género _______________________________ 

(masculino/feminino),  nacionalidade _______________________,  contribuinte nº _______________________, 

segurança social nº ________________________, com morada/sede na (Rua, Av.ª) 

_____________________________________________________, (n º / lote) _________, (andar) _________, 

(localidade) ____________________________________________________, (cód. postal) ________________, 

Freguesia / União de Freguesias de __________________________________________________________________, 

com o e-mail ______________________________________________________, telemóvel nº _______________, 

telefone nº __________________, portador do (Documento de identificação: BI, Cartão de Cidadão, Passaporte, BI 

estrangeiro, outro) _____________________________________________ nº _______________________________, 

vem na qualidade de participante proceder à inscrição no projeto 65+ Janela Aberta para o Mundo, criado no âmbito do 

Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, integrado na Idade Mais – Estratégia para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável, na Ação 2 – Acompanhamento  e Avaliação de Redes de Parcerias e na Ação 11 – 

Ações Inovadoras desenvolvidas com a população.  

 

Caracterização do participante no início da intervenção: 

Nível de Escolaridade 

Completo: 

Sem estudos      Ensino Básico 1º Ciclo      Ensino Básico 2º Ciclo   

Ensino Básico 3º Ciclo   Ensino Secundário    

Pós-Secundário Não Superior     Ensino Superior  

Situação face ao 

Emprego: 

Empregado/a, incluindo auto-emprego      Estagiário/a         Desempregado/a         

Inativo/a estudante ou em formação    Inativo/a doméstico/a, reformado/a, outro   

Composição do 

Agregado Familiar: 

Nº de crianças dependentes (menos de 18 anos ou inativas entre os 18 e os 24 anos): _____ 

Nº de pessoas desempregadas: _____________ 

Nº pessoas inativas (estudantes com 25 ou mais anos, domésticos, reformados, outros): __ 

Escalão de Rendimentos: Até 438,81   De 438,81€ até 665€   Mais de 665€  
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EQUIPAMENTOS E CONHECIMENTOS EM LITERACIA DIGITAL 

(coloque uma cruz X no campo que melhor indicar a sua resposta) 

 

Tem algum dos seguintes equipamentos? Computador    Tablet   Smartphone (telemóvel inteligente)  Nenhum  

 

Tem internet em casa?  Sim    Não   Não Sabe    

 

Utiliza dados móveis no seu smartphone (telemóvel inteligente)?  Sim    Não   

 

Conhece as funções básicas do seu smartphone (telemóvel inteligente) ou tablet? Sim   Não    

 

Sabe enviar mensagens escritas no seu smartphone (telemóvel inteligente)? Sim   Não    

 

Utiliza a Internet? (exemplo: procura informações, transfere documentos, descarrega aplicações) Sim   Não   

 

Tem conta de email? Sim   Não  

 

Utiliza o E-mail? (exemplo: envia e lê e-mails, anexa documentos) Sim   Não  

 

Tem conta de Facebook? Sim   Não  

 

Utiliza o Facebook? (exemplo: envia e lê mensagens, faz publicações, envia fotografias, realiza videochamadas)  

Sim   Não  

 

Utiliza o WhatsApp? (exemplo: envia e lê mensagens, faz publicações, envia fotografias, realiza videochamadas) 

Sim   Não  

 

Motivação 

Porque pretende inscrever-se? Que tipo de utilização gostaria de fazer do seu smartphone/ tablet?  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Proteção de Dados Pessoais 

A Câmara Municipal de Sintra garante a salvaguarda do direito à proteção de todos os Dados Pessoais, nos termos do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, com as alterações vigentes, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 

livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), que sejam prestados pelo seu titular, através do presente 

formulário e cujo tratamento é feito de forma confidencial, estando os colaboradores da Câmara Municipal de Sintra obrigados a um dever de sigilo quanto aos mesmos.  
 

Consideram-se «Dados pessoais» toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa 

singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de 

localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa 

pessoa singular. 
 

Considera-se «Tratamento de dados», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a 

utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. 
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O consentimento do titular dos dados é dado mediante um ato positivo e claro que indique uma manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o 

titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito para efeitos de tramitação do presente pedido, designadamente: Dados Biométricos (captação de 

imagem e som).   

Os dados pessoais supra irão ser objeto de tratamento informático no âmbito do presente requerimento exclusivamente para efeitos de inscrição e participação no Plano 

Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, bem como no projeto Idade Mais – Estratégia para o Envelhecimento Ativo e Saudável, no âmbito do Programa 

Operacional Regional de Lisboa 2020, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu. 

 

 

Direito à Informação  

 Responsável pelo tratamento → Presidente da Câmara Municipal; 

 O Encarregado da Proteção de Dados da Câmara Municipal de Sintra → rgpd@cm-sintra.pt / 21.923.85.00; 

 O Encarregado da Proteção de Dados da Fundação Aga Khan Portugal → rgpd.akfportugal@akdn.org ou por correspondência endereçada a Fundação Aga Khan 

Portugal, para a morada Centro Ismaili, Av. Lusíada n.º 1, 1500-650 Lisboa. 

 Destinatários ou categorias de destinatários dos dados e tempo de conservação dos dados pessoais: 

Categoria de dados pessoais  Destinatários Finalidade do Tratamento 
Fundamento Jurídico do 

Tratamento 
Prazo de Conservação 

Dados Biométricos (captação de 

imagem e som) 

Câmara Municipal de Sintra 

 

Fundação Aga Khan 

Portugal 

Inscrição e participação no Plano Municipal para o 

envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, bem como na Idade 

Mais – Estratégia para o envelhecimento Ativo e Saudável, no 

âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, 

cofinanciado pelo Fundo Social Europeu. 

Consentimento do titular 

(alínea a) do nº 1 do artigo 

6º do RGPD) 

O prazo de conservação é 

de 10 anos, salvo 

disposição em contrário do 

acordo de parceria, 

vigorando nesse caso o 

prazo indicado nesse 

contrato. 

Programa Operacional 

Regional de Lisboa 2020 

Report dos beneficiários da candidatura Idade Mais – Estratégia 

para o envelhecimento Ativo e Saudável 

Consentimento do titular 

(alínea a) do nº 1 do artigo 

6º do RGPD).  

Cumprimento de uma 

obrigação jurídica (alínea 

c) do nº 1 do artigo 6º do 

RGPD). 

Nome 

Data de Nascimento 

Telefone/Telemóvel 

Email 

Número de Identificação Pessoal 

Nível de Escolaridade Completo 

Situação face ao emprego 

Composição do Agregado Familiar 

Escalão de Rendimentos 

Género 

Nacionalidade 

Número de Identificação Fiscal 

Número de Identificação da 

Segurança Social 

Morada 

Câmara Municipal de Sintra 

Inscrição e participação no Plano Municipal para o 

envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, bem como na Idade 

Mais – Estratégia para o envelhecimento Ativo e Saudável, no 

âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, 

cofinanciado pelo Fundo Social Europeu. 

Exercício de funções de 

interesse público ou ao 

exercício da autoridade 

pública de que está 

investido o responsável 

pelo tratamento (alínea e) 

do nº 1 do artigo 6º do 

RGPD).  

 

Fundação Aga Khan 

Portugal 

Programa Operacional 

Regional de Lisboa 2020 

Report dos beneficiários da candidatura Idade Mais – Estratégia 

para o envelhecimento Ativo e Saudável 

Cumprimento de uma 

obrigação jurídica (alínea 

c) do nº 1 do artigo 6º do 

RGPD). 

 

 

 

 Os dados objeto de tratamento destinam-se somente ao tratamento da tramitação do pedido; 

 Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo titular dos dados, incluindo a retificação, o apagamento ou a limitação do tratamento dos dados 

pessoais, podendo exercer de igual modo do direito de se opor à utilização dos mesmos, bem como do direito à portabilidade; 

 No caso dos dados constantes em documentos instrutórios, os dados pessoais adicionais aos que são estritamente necessários serão rasurados; 

 Os presentes dados não se encontram sujeitos a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis; 

  O Titular de Dados tem o Direito de apresentar Reclamação junto da autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados); 

  O tratamento dos dados Pessoais neste âmbito, não constitui nenhuma obrigação legal ou contratual; 

  O Titular dos Dados pode retirar o consentimento ao tratamento dos mesmos, sempre que esse tratamento disso dependa. 
 

 

A Política de Privacidade da Câmara Municipal de Sintra encontra-se disponível para consulta nos locais de Atendimento ao Público e em http://www.cm-

sintra.pt/images/pdf/politica_privacidade_cms.pdf . A Política de Privacidade da Fundação Aga Khan Portugal pode ser solicitada através de correio eletrónico para 

rgpd.akfportugal@akdn.org 

 

 
 

 

CONSENTIMENTO 
 

(Preenchimento Obrigatório) 

 

 O subscritor, titular dos dados, declara que tomou conhecimento da política de privacidade da Câmara Municipal de Sintra e da Fundação Aga Khan Portugal e consente, 

de forma clara e expressa, esta Autarquia e a Fundação Aga Khan Portugal a efetuar o tratamento dos dados disponibilizados, para efeitos de inscrição e participação no Plano 

Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, bem como no projeto Idade Mais – Estratégia para o Envelhecimento Ativo e Saudável, no âmbito do Programa 

Operacional Regional de Lisboa 2020, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu. 

 

 O subscritor, titular dos dados, consente a recolha da sua imagem em fotografia, vídeo e registo da sua voz em áudio e vídeo para efeitos de inscrição e participação no 

Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, bem como no projeto Idade Mais – Estratégia para o Envelhecimento Ativo e Saudável, no âmbito do 

Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu. Declara ainda:  

mailto:rgpd@cm-sintra.pt
mailto:rgpd.akfportugal@akdn.org
http://www.cm-sintra.pt/images/pdf/politica_privacidade_cms.pdf
http://www.cm-sintra.pt/images/pdf/politica_privacidade_cms.pdf
mailto:rgpd.akfportugal@akdn.org
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- Ter sido informado que a eventual captação e divulgação da sua imagem em fotografia, vídeo e o registo da sua voz em áudio e vídeo, sem qualquer contrapartida financeira, 

será utilizada apenas para fins educacionais não lucrativos no âmbito do Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo e do projeto Idade Mais – 

Estratégia para o Envelhecimento Ativo e Saudável. 

- Que tomou conhecimento que as imagens e os sons em causa poderão ser editados, copiados, exibidos, publicados ou distribuídos pelas Entidades Responsáveis pelo 

tratamento, sem que lhe seja conferida a possibilidade de analisar previamente o produto final. Foi igualmente informado e está ciente que este material pode ser divulgado por 

via eletrónica através da Internet ou em ambiente educacional público, nomeadamente em apresentações em conferências, cursos educativos, cursos de educação on-line, etc.  

- Que tomou conhecimento que a partir do momento em que sua imagem em fotografia, vídeo e o registo da sua voz em áudio e vídeo sejam publicados na internet, os mesmos 

passam a ser do domínio público. 

 

 

Ao assinar a presente declaração de consentimento, reconheço que li e entendi totalmente o seu conteúdo, com o qual 

concordo. 

 

Data _____/_____/_______ 

 

O Participante, 

 

...................................................................................................... 

(Assinatura conforme documento de identificação) 
 

A preencher pelos serviços 

 

Caracterização do participante após término da intervenção (até 4 semanas): 

Situação face ao Emprego: 

Empregado/a (incluindo auto-emprego)     Estagiário/a      

Inativo estudante ou em formação à procura de emprego     

Inativo estudante ou em formação que não está à procura de emprego     

Desempregado/a à procura de emprego         

Desempregado/a que não está à procura de emprego  

Inativo (Doméstico/a, Reformado/a, Outro/a) à procura de emprego  

Inativo (Doméstico/a, Reformado/a, Outro/a) que não está à procura de emprego  

Qualificação obtida após o 

término da intervenção 

Manteve  

Aumentou  

Caracterização do participante seis meses após término da intervenção: 

Situação face ao Emprego: 

 

 

 

 

 

 

Empregado/a (excluindo auto-emprego) cuja situação laboral melhorou  

Empregado/a (excluindo auto-emprego) cuja situação laboral se manteve  

Empregado/a (excluindo auto-emprego) cuja situação laboral piorou  

Empregado/a por conta própria (auto-emprego) cuja situação melhorou  

Empregado/a por conta própria (auto-emprego) cuja situação se manteve  

Empregado/a por conta própria (auto-emprego) cuja situação piorou  

Estagiário/a    Estudante ou em formação     

Desempregado/a      Inativo/a (Reformado/a, doméstico/a, outro)    

 


