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REQUERIMENTO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E À 

INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
REQUERENTE 
 
Nome/Entidade:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
NIF: ___________________________BI/CC: ________________ ______ Validade: __________ 
 
Outro: _______________ Qual? __________________________________ 
 
 
CONTACTOS 
 
Morada/Sede para efeitos de notificação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Localidade: ______________________________________ Código Postal: ___________ - ________ 

Tel/Tlm: _________________________E-mail: ___________________________________________ 

 
 
SOLICITA 
 
A consulta eletrónica ou efetuada presencialmente nos serviços do(s) documento(s): 
Indicar o nome do documento ou conjunto de documentos 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A disponibilização em suporte informático CD-R/DVD-R/Pen do(s) documento(s): 

Indicar o nome do documento ou conjunto de documentos 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A cópia/reprodução (simples/autenticada) do(s) documento(s): 
Indicar o nome do documento ou conjunto de documentos 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Certidão do(s) documento(s): Indicar o nome do documento ou conjunto de documentos 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Porto, ___de ____________ de 202__ 

 

 

 

 

____________________________________ 

O Requerente 
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CONSENTIMENTO 

A Gestão e Obras do Porto, E.M. (GO Porto), no âmbito da análise do pedido de acesso à informação 

administrativa formulado por V. Exa, e com o objetivo de o notificar dos atos procedimentais a que 

houver lugar no âmbito do procedimento em questão, irá recolher e tratar os seguintes dados pessoais: 

i. Nome; 

ii. Número do documento de identificação; 

iii. Número de identificação fiscal; 

iv. Morada; 

v. Telefone; 

vi. Email. 

 Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Gestão e Obras do Porto, EM, serão conservados pelo 

período de 4 (quatro) anos. 

Poderá, a qualquer momento e através do envio de uma comunicação ao Encarregado de Proteção de 

Dados (luisaroseira@cm-porto.pt) desta empresa municipal, requerer o acesso, a exportação, a 

retificação ou a eliminação dos seus dados pessoais. 

Poderá, ainda, através do envio de uma comunicação ao Encarregado de Proteção de Dados 

(luisaroseira@cm-porto.pt) desta empresa municipal, retirar o consentimento aqui prestado, sem 

comprometer a licitude do tratamento dos dados pessoais já efetuado. 

Para mais informações sobre as práticas de privacidade da GO Porto, visite a nossa política de 

privacidade disponível em www.goporto.pt ou, caso não consiga aceder à página, consulte a versão 

em papel, disponível nas nossas instalações, situadas na Travessa da Bica Velha, n.º 10, 4250-078 

Porto.  

Concordo e dou o meu consentimento, livre e informado, para a recolha e tratamento dos dados 

pessoais nos termos supra expostos. 

 

Data: _____/_____/______ 

 

____________________________________ 

O Requerente 
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