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Colaborador/a

Morada

Contacto (Tel.) Data Nascimento Dpto/Unidade

E-mail

N.º Empregado S.U. - TRQ/LOGO/VIDA

S.U. - ACN

 

Cód. Postal

NIF

1 Declaro autorizar que me seja descontado no ordenado a quota, bem como todas as outras verbas decorrentes das obrigações �xadas em 
termos de Estatutos e Regulamentos do CCD. Mais autorizo o uso da minha imagem, conforme a seguinte declaração:

2 Declaro que me comprometo a pagar a quota e a jóia anual, de valor a �xar pela Direção, para poder usufruir de todas as regalias 
proporcionadas aos associados nas instalações sociais do Centro, de acordo com o nº 5 e nº 6 do art. 19º do RGI do CCD. Mais autorizo o uso 
da minha imagem, conforme a seguinte declaração:

Nos termos dos disposto no art. 79º do Código Civil e demais legislação aplicável, pelo presente declaro, que autorizo o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 
da Tranquilidade Seguros (CCD) com sede na Av. da Liberdade 242, 1250-142 Lisboa, a usar a minha imagem nomeadamente em fotos, documentos e outros meios de 
comunicação, com vista a ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do CCD, sejam elas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso 
interno da instituição.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades 
nomeadamente nas seguintes formas: out-door; busdoor; folhetos em geral; folder de apresentação; publicações em revistas e jornais em geral; publicações o�cias do CCD; home 
page de Internet do CCD; cartazes estáticos e eletrónicos e demais suportes digitais como DVD, Blu-Ray, televisão, cinema e formatos digitais como Jpeg, Mp3 e Mp4 entre outros.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 
qualquer outro título.
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