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Requerimento para pedido de acesso/reutilização de 

documentos administrativos (artigo 12.º Lei n.º 26/2016, 22.08) 

Revisão: 00 

Data: 18/10/2022 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome: 

Cartão Cidadão / Bilhete de identidade / Passaporte / Autorização de Residência: 
(riscar o que não interessa) 

Validade: 

NIPC: 

Qualidade do requerente:  ☐ Titular da informação ☐ Representante legal 

 ☐ Mandatário Outro:  

 

2 DADOS DO CONTACTO 

Morada: 

Número de telefone:  

Endereço de correio eletrónico: 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

Nome: 

Cartão Cidadão / Bilhete de identidade / Passaporte / Autorização de Residência: 
(riscar o que não interessa) 

Validade: 

NIF 

Qualidade do representante:  ☐ Mandatário ☐ Sócio-gerente 

 ☐ Administrador Outro:  

 

4 INDICAÇÃO DO PEDIDO (por favor identifique o(s) documento(s) administrativo(s)) 

 

 

4.1 EXPOSIÇÃO DOS FACTOS EM QUE SE BASEIA (finalidade/justificação do pedido) 
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5 FORMA DE ACESSO PRETENDIDA 

Consulta:  ☐ Presencial ☐ Eletrónica  

Reprodução: ☐ Fotocópia ☐ Outro meio técnico 

☐ Visual 

☐ Eletrónico 

Certidão:  ☐   

 

6 O DOCUMENTO DESTINA-SA A REUTILIZAÇÃO? 

☐ Não 
☐ Sim 

(especificar o fim da reutilização) 

☐ Educativos 

☐ Investigação e Desenvolvimento 

☐ Outro: 

 

7 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

Em cumprimento da Lei n.º 26/2016, 22.08 e da Constituição da República Portuguesa, no âmbito da prossecução 
do interesse público de respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, concretamente, 
do direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, e) do Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados a Águas e Energia do Porto1 tratará os dados pessoais facultados neste formulário 
e demais elementos que venham a ser facultados no âmbito do mesmo, para proceder à instrução do respetivo 
processo de acesso/reutilização de documentos administrativos, incluindo, para notificar o 
requerente/representante dos atos procedimentais a que houver lugar no seguimento do pedido apresentado, 
pelas vias de contacto identificadas. Esta informação pessoal será eliminada cinco anos após o encerramento do 
processo, por analogia do anexo I do Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais no que diz respeito à ao 
“prazo de conservação administrativa” dos requerimentos em geral, sem prejuízo de outro prazo de conservação 
se aplicar por força da legislação específica associada à natureza do pedido. Na qualidade de titular dos dados 
pessoais, pode solicitar o exercício dos seus direitos de apagamento, acesso, retificação, oposição, limitação, 
contactando o Encarregado de Proteção de Dados através do formulário 
“https://balcaodigital.aguasdoporto.pt/#modalRgpd” ou do e-mail “protecaodedados@aguasdoporto.pt”. 
Poderá, ainda, apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, nomeadamente à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD) (https://www.cnpd.pt).  

Nota: 
O acesso a documentos nominativos (i.e., que contenham dados pessoais) solicitado por terceiros que 
não o próprio titular dos dados pessoais ou em sua legitima representação, respeitarão a expurga de 
eventuais dados pessoais irrelevantes para a atuação e transparência administrativas. 

☐ Tomo conhecimento da informação sobre o tratamento de dados pessoais 

 

Declaro, sob compromisso de honra, que são verdadeiros, todos os elementos de identificação constantes 

deste pedido.  

Assinatura: ________________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

 
1 CMPEA – EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO PORTO, E.M., NIPC 507.718.666, e com sede na Rua Barão de Nova Sintra, 285, Porto 


