
FORMULÁRIO DO PEDIDO DE 
CONSULTORIA E INVESTIGAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO UTILIZADOR (Em letra legível, por favor) 

Nome (Obr)          NIF (Fac) 

E-mail (Fac)        Telefone/Telemóvel (Fac) 

(Obr) Preenchimento obrigatório. O não fornecimento dos dados impossibilita a concessão do pedido. (Fac) Preenchimento facultativo. O não 
fornecimento dos dados não impede a concessão do pedido. Contudo, pode ter as seguintes consequências [art. 13.º, n.º2, e), Regulamento 
Geral de Proteção de Dados]: [a] a falta de indicação de NIF impede a faturação adequada; [b] a falta de indicação de e-mail impede a remessa do 
pedido por essa via, devendo o requerente fornecer obrigatoriamente uma pendrive; [c] a falta de indicação de número de telefone/telemóvel 
pode implicar atrasos na entrega do requerido se, eventualmente, ocorrerem dúvidas, especialmente se também não for concedido o e-mail.

FORMA DE ENTREGA 

Suporte pen (a fornecer pelo utilizador)             

Envio por e-mail (implica pagamento antecipado)

Envio de fotocópias por correio (implica pagamento antecipado)

NOTA: A formalização do pedido implica o conhecimento e aceitação da Norma Regulamentar do Serviço. O incorreto preenchimento deste 
formulário implica a rejeição do pedido de digitalização. Recomendamos que solicite previamente um orçamento do trabalho a realizar.

INFORMAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
1. Os dados pessoais indicados no presente formulário são recolhidos exclusivamente com a finalidade de dar resposta à solicitação dos 
serviços de consultoria e investigação, o que inclui a respectiva facturação, remessa do trabalho solicitado e/ou comunicações para 
esclarecimentos pontuais, com recurso aos contactos cedidos pelo titular dos dados pessoais. A prestação dos referidos serviços 
enquadra-se no âmbito das funções de interesse público prosseguidas pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, estando sujeitos a 
confidencialidade, sendo os respectivos dados conservados pelo prazo de dez anos, a contar da data da conclusão do procedimento, ou 
seja da realização do serviço solicitado, findo o qual poderão ser eliminados por ter decorrido o prazo prescricional para o apuramento da 
responsabilidade financeira reintegratória, em sede de auditoria (Lei 98/97, art.º 70º, nº 1). 
2. O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
As comunicações para o exercício dos direitos atribuídos pelo Direito da União Europeia e nacional devem ser dirigidas a Hemeroteca 
Municipal de Lisboa, cujos contactos se encontram em rodapé.
3. O titular dos dados pessoais, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos: [1] A exercer 
perante o Responsável pelo Tratamento: direito de informação; direito de acesso; direito à rectificação dos dados inexactos; direito à 
limitação do tratamento; direito à minimização dos dados; direito de se opor ao tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito à não 
sujeição a decisões individuais automatizadas; nas situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem 
comprometer a licitude do tratamento efectuado com base no consentimento previamente dado. [2] A exercer perante o Encarregado de 
Proteção de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 (Lisboa): direito de 
apresentar exposições. [3] A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito 
de apresentar reclamação. [4] A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a acção judicial e a indemnização no caso 
de violação dos seus direitos. 

 

Assinatura do utilizador                   Data

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Valor a cobrar      € (             digitalizações)      Recebido por 

PAGO: Sim Não        Data

SERVIÇO: Sala de leitura            Receção        Outro

HEMEROTECA MUNICIPAL DE LISBOA  |  SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E IMAGEM
Rua Lúcio de Azevedo, n.º 21B  |  1600-145 LISBOA  |  Tel: 218 172 430  |  E-m@il: hemeroteca.digital@cm-lisboa.pt



ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO 

Tema da pesquisa

Período cronológico        

Jornais, revistas ou 
artigos a pesquisar
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