
 

DECLARAÇÃO  DE  CEDÊNCIA  

 AO #ESTUDOEMCASA APOIA 

 

Eu, ______________________________________________________ (doravante Cedente), titular do 

cartão de cidadão nº__________, válido até ___/___/___, nº de contribuinte ________________ declaro, 

para os devidos e legais efeitos, que: 

a)  cedo ao Projeto #EstudoEmCasa Apoia (doravante #EEC@) os direitos de utilização de materiais 

didático-pedagógicos (doravante materiais) por mim produzidos (atividades, recursos, fichas, 

vídeos, gravações áudio, jogos, webinars, podcasts e demais materiais similares); 

b) autorizo o #EEC@ a proceder à difusão digital, comunicação pública e reprodução dos materiais 

referidos na alínea anterior no âmbito do #EEC@; 

c) assumo a inteira responsabilidade do conteúdo dos materiais cedidos, nomeadamente no que 

diz respeito ao RGPD e aos direitos de autor. 

O #EEC@ poderá, assim,  utilizar os referidos materiais, com vista à difusão por via digital, em direto ou 

em diferido, de forma linear e/ou não linear sem limitações temporais, isto é durante todo o tempo de 

proteção legal das prestações; e territoriais, por qualquer meio técnico de difusão ou de comunicação, 

nomeadamente, pela via digital e hertziana terrestre, incluindo a distribuição por cabo e satélite, fibras 

óticas, fios, sistemas de comunicação através da internet, em qualquer dos seus recursos pedagógicos, 

atuais ou futuros, de âmbito regional, nacional ou internacional nas condições que entender por mais 

convenientes, para fins de educação. 

Com a presente autorização, o #EEC@ poderá também proceder a qualquer tipo de comunicação pública 

dos referidos materiais através da utilização de serviços audiovisuais, ou quaisquer outros serviços de 

streaming de áudio e/ou vídeo ou outros análogos, incluindo redes sociais e podcasts, qualquer que seja 

o meio técnico de comunicação utilizado, incluindo a sua publicação em suporte físico, para fins de 

educação. 

Os direitos acima cedidos, para fins de educação, podem ser exercidos pelo #EEC@ uma ou mais vezes, a 

todo o tempo, isto é, durante o prazo de utilização, e em qualquer lugar por qualquer meio técnico 

conhecido ou que venha a ser criado, sem necessidade de prévia autorização ou qualquer contrapartida. 

Mais se declara que a presente autorização é concedida gratuitamente ao #EEC@, não havendo lugar ao 

pagamento de retribuição ou compensação a qualquer título. 

 

Nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento (UE) 2016/267, de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais 

legislação aplicável relativa a proteção de dados pessoais, presto consentimento ao #EEC@ e nos seguintes termos: 

1. A participação no Projeto implica o tratamento dos meus dados pessoais: nome, morada, NIF, número de 

identificação pessoal, contactos (email e telemóvel), imagem e voz. O #EEC@ procede à recolha e tratamento 

desses dados exclusivamente para as seguintes finalidades: 

a) produção, gravação e emissão do Projeto, 

b) gestão do Projeto, 

c) arquivo do Projeto. 

 

2. A recolha e o tratamento de dados pessoais pelo #EEC@ assenta nos seguintes fundamentos de legitimidade: 

a) Execução do contrato celebrado relativo à cedência de direitos de imagem e/ou direitos conexos relativos 

à prestação artística, se aplicável. 

b) Interesse legítimo do #EEC@ na produção, gravação e emissão do Projeto, que são essenciais à prossecução 

da sua atividade. 

 



 

3. Os dados recolhidos serão armazenados durante o período máximo de 10 anos a que o #EEC@ se encontra 

legalmente obrigado, nomeadamente para efeitos cumprimento de obrigações fiscais e de regulação da 

comunicação social e respeitando o princípio da limitação da conservação de dados 

 

4. Poderei exercer os direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e retirada de consentimento 

através de comunicação escrita, acompanhada de documento que comprove a minha identidade e/ou os dados 

a retificar, se aplicável, que deve ser enviada para o e-mail estudoemcasaapoia@dge.mec.pt 

 

5. Poderei ainda apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), caso 

entenda que os tratamentos de dados q realizados, no âmbito do projeto, não são conformes com a legislação 

aplicável. Para mais informação poderei consultar  www.cnpd.pt. 

 

 

Lisboa, ____de _____________de ______ 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do cedente conforme cartão de cidadão) 

http://www.cnpd.pt/

