
DECLARAÇÃO 

 

Eu, abaixo assinado__________________________________________________, 

declaro, de minha livre e espontânea vontade e sem reservas, para os devidos e legais 

efeitos que autorizo, pelo prazo de 5 anos, a utilização da minha imagem e voz pelas 

sociedades a RESINORTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A número de 

identificação fiscal n.º 509143059, no âmbito e para efeitos de realização e publicitação 

do Concurso “Todos Juntos”, das referidas sociedades.  

A presente autorização abrange a recolha, registo, utilização e conservação da minha 

imagem e voz, assim como os demais dados pessoais recolhidos, no âmbito da produção 

e comunicação do Concurso “Todos Juntos”, através de qualquer tipo de suporte físico, 

magnético ou digital, nomeadamente filmes publicitários, fotografias e registo de voz, 

tomadas individualmente ou em grupo, e veiculadas através de qualquer meio de 

comunicação, incluindo plataformas e redes sociais de comunicação.  

Mais declaro que esta autorização, para utilização da minha imagem e registo de voz, 

no todo ou em parte, por uma ou mais vezes, em quaisquer utilizações no âmbito da 

referida campanha promocional ou outros suportes de comunicação posteriores, é dada 

a título gratuito, sem qualquer contrapartida monetária ou de outra ordem, presente 

ou futura. 

Nas mesmas condições, autorizo a reprodução, adaptação e a transformação da referida 

imagem e registo de voz, em quaisquer meios e através de quaisquer veículos 

publicitários, em Portugal ou no estrangeiro.  

Fui informado (a) que posso retirar o presente consentimento a qualquer momento, 

solicitando-o por escrito para o seguinte endereço de email: mlima@resinorte.pt  

  

Feito em duplicado, ficando um exemplar em meu poder e outro na posse da 

RESINORTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, respetivamente. 

 

_______, ______ de ___________ de 2021 

 

Aluno: 

_______________________________________________________________________ 

mailto:mlima@resinorte.pt


 

C. Cidadão nº ____________________ válido até _____ / _____/ ______  

 

Encarregado de Educação: 

_______________________________________________________________________ 

 

C. Cidadão nº ____________________ válido até _____ / _____/ ______  

 


