
   

CONTACTOS: 
Morada: Rua de Santiago, Lote 5 - ZAM – 7540 – 235 Santiago do Cacém 

Telefone: 269 827233  

E-mail: adl.alentejano@mail.telepac.pt 
Site: www.adl.litoralalentejano.pt  

 

FICHA DE INTENÇÃO DE CANDIDATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS/DESPESAS: 

DESCRIÇÃO VALOR 

  

  

  

TOTAL  
 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA IDEIA DO PROJETO: 

Designação ideia projeto: _____________________________________________________ 

Setor de atividade:___________________________________________________________ 

Arranque ou Modernização: ___________________________________________________ 

Breve descrição do projeto:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Licenciamento: _____________________________________________________________ 

Outras informações: _________________________________________________________ 

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

Localização: __________________________________________________________ 

Freguesia: ____________________________ Concelho: _____________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL BENEFICIÁRIO 

Nome ou designação social: ___________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________ 

Freguesia: ____________________________ Concelho: ____________________________ 

Contato telefone: ___________________________________________________________ 

Contato email: ______________________________________________________________ 

Contato responsável/representante: ____________________________________________ 

ENQUADRAMENTO/ENCAMINHAMENTO (A PREENCHER PELA ADL) 



 
 

Autorizo a ADL a realizar o tratamento dos meus dados pessoais em ficheiros de dados 

pessoais informatizados ou manuais e fico ciente da possibilidade de solicitar que sejam 

retirados os meus dados pessoais, e que estes dados serão tratados nos termos do disposto 

nas normas em vigor de proteção de dados pessoais, o Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de 

abril de 2016 (RGPD) conforme o seguinte: Finalidade do tratamento: Divulgação de apoios ao 

empreendedorismo Critérios de conservação dos dados: Serão conservados enquanto existir 

um interesse mútuo para manter o consentimento para a receção das divulgações da ADL em 

matéria de empreendedorismo. Comunicação dos dados: Não serão comunicados os dados a 

terceiros, salvo obrigação legal. O/A utilizador/a tem direito a retirar o consentimento em 

qualquer momento, bem como de apresentar uma reclamação perante a Autoridade de 

Controlo legal (CNPD), se considerar que o tratamento não cumpre as normas em vigor. Tem o 

direito de aceder aos seus dados pessoais, devendo para o efeito solicitar o acesso à ADL 

através do email A ADL conservará os seus dados pelo período necessário e de acordo com as 

imposições legais, nomeadamente, os prazos de conservação arquivística. Poderá contactar-

nos para qualquer questão relacionada com a proteção dos seus dados, dirigindo o seu pedido 

por escrito, com o assunto “Proteção de Dados Pessoais”, para o email: rgpd.adl@gmail.com 

dirigido à Dra. Cristina Messias, que é a Encarregada de Proteção de Dados, ou por telefone 

para o número 269 82 72 33, ou por escrito para o seguinte endereço postal: ADL, ZAM, Lote 5, 

7540-235 Santiago do Cacém. Informamos, ainda, que na qualidade de titular dos seus dados 

pessoais, tem o direito de solicitar o acesso aos mesmos, de os alterar, de limitar parcial ou 

totalmente a sua utilização, bem como de decidir sobre qual o tratamento autonomizado que 

lhes pretende dar e, no limite, retirar o consentimento e exercer os demais direitos previstos 

legalmente. 

              Sim 

              Não 

 

 

 

 

 


