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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE ADESÃO À “ESTAÇÃO 

NÁUTICA DE ESTARREJA”, NA QUALIDADE DE ENTIDADE 

PARCEIRA 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,  

Dr. Diamantino Sabina, 

  

O/A 

__________________________________________________________________

____, com sede em ____________________________________________, pessoa 

coletiva n.º __________________, vem por este meio manifestar a V. Exa., o interesse em 

integrar a rede de parceiros da Estação Náutica de Estarreja, com o objetivo de se criar uma rede 

integrada de agentes com vista à promoção da qualidade turística náutica no Município de 

Estarreja.  

 

 

 

_________________, _____ de __________ de 20___ 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da Entidade) 
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DADOS INFORMATIVOS DA ENTIDADE  

 

1. Contactos: 

Denominação da Entidade: _______________________________________________ 

Morada da Sede: ______________________________________________________ 

Telefone / Telemóvel: _______________________ Fax: ________________________ 

Website: __________________________ Email: ____________________________ 

 

Interlocutor/Representante da Entidade: 

Nome: 

__________________________________________________________________ 

Cargo: 

__________________________________________________________________ 

Telefone / Telemóvel: __________________ Email: ___________________________ 

 

2. Setor e área de intervenção da Entidade (por favor, assine com x): 

Administração Pública  

Associação  

Empresa  

 

Outra. Qual? ___________________________________________ 
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Política de Proteção de Dados – Estação Náutica de Estarreja | ENE 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais de todos os Parceiros da ENE 

é a Câmara Municipal de Estarreja, na qualidade de Entidade Coordenadora da ENE, com 

sede na Praça Francisco Barbosa, 3864-001 Estarreja, Portugal; 

2. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins divulgativos e 

participações nas diversas interações efetuadas por parte da ENE, que decorrem ao longo 

de todo o ano nos mais diversos eventos, formações e projetos pelas diversas entidades 

envolvidas, e subsequente arquivo documental referente às imagens que sejam tiradas no 

decurso dos eventos e ações; 

3. Os dados pessoais sujeitos a tratamento pela Câmara Municipal de Estarreja são os 

fornecidos na presente Manifestação de Interesse; 

4. Após a entrega deste documento, a Câmara Municipal de Estarreja irá manter todos os 

dados pessoais ora recolhidos por período de tempo necessário para as finalidades para 

as quais são tratados; 

5. Mediante comunicação escrita, a ser enviada para a morada indicada no número 1 ou para 

o email geral@cm-estarreja.pt, e encontrando-se reunidas as condições legais para tal, o 

titular dos dados indicados na Ficha de Manifestação de Interesse que integra o presente 

documento, poderá proceder ao exercício dos direitos de acesso, retificação, apagamento, 

oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, bem como retirar o consentimento. 

 

Consinto que os dados pessoais e da atividade sejam tratados nos termos indicados na Política de 

Proteção de Dados acima descrita. 

Sim 

Não 

 

 

 

_________________, _____ de __________ de 20___ 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da Entidade) 

mailto:geral@cm-estarreja.pt

