PROPOSTA DE ADESÃO DE MILITANTE À ALIANÇA
Após o preenchimento, efetue o pagamento da quota anual por transferência bancária, no montante de
15 euros, para o IBAN PT50 0035 0121 00004723 630 91 e envie o formulário, acompanhado do respetivo
comprovativo de pagamento para militante@alianca.com.pt ou para Av. da República, 49 – 2º - 1050188 Lisboa

Campos de preenchimento obrigatório:
Nome ____________________________________________________________________________________
Apelido ____________________________________________________________________________________
Morada ____________________________________________________________________________________
Morada ____________________________________________________________________________________
C Postal ___________________________________________________________________________________
Localidade_________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________________________________________________
Concelho ___________________________________________________________________________________
Distrito _____________________________________________________________________________________
Área de militância
¥ Local da residência
¥Local de trabalho / ou estudo
Telefone ____________________________________________________________________________________
Telemóvel __________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ________________________________________________________________________
Contribuinte nº _____________________________________________________________________________
Cartão de Cidadão/BI/Passaporte _____________________________________________________________
Género
¥ Feminino

¥ Masculino

Estado civil
¥ Solteiro (a)

¥ Casado (a)

¥ Divorciado (a)

¥ Víuvo (a)

Habilitações Literárias
¥ Básico

¥ Secundário

¥ Politécnico

¥ Licenciatura

¥ Mestrado

¥ Pós-Graduação

¥ Doutoramento

Situação atual
¥ Estudante

¥ Trabalhador/a por conta de outrem

¥ Trabalhador/a independente

¥ Empresária/o

¥ Reformada/o

¥ Desempregada/o

¥ Outra
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Profissão ___________________________________________________________________________________
Cargo ______________________________________________________________________________________
Entidade Patronal ___________________________________________________________________________

Campos de preenchimento opcional:
Facebook ___________________________________________________________________________________
Instagram __________________________________________________________________________________
Linkedin ____________________________________________________________________________________
Twitter _____________________________________________________________________________________
website/blog ________________________________________________________________________________
Área de Atividade Económica
¥ Agricultura, produção animal, caça e silvicultura ¥ Florestas
¥ Indústrias extractivas

¥ Pesca

¥ Indústrias transformadoras

¥ Produção e distribuição electricidade, gás e água
¥ Pasta e Papel

¥ Construção ¥ Indústria Automóvel

¥ Indústria Química e Farmacêutica
¥ Ambiente, Energias renováveis e Recursos Hídricos
¥ Comércio por grosso e a retalho; serviços de reparação
¥ Alojamento e restauração (restaurantes e similares)
¥ Logística, Transportes, armazenagem e comunicações
¥ Actividades financeiras ¥ Seguros
¥ Telecomunicações & Tecnologias de Informação; Programação
¥ Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
¥ Administração pública, defesa e segurança social obrigatória
¥ Educação

¥ Investigação

¥ Empreendedorismo, Incubadoras de empresas
¥ Cultura e Indústrias criativas

¥ Turismo

¥ Comunicação Social e Publicidade

¥ Desporto

¥ Saúde e Ação social

¥ Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais
Áreas de Interesse
¥ Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
¥ Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas

¥ Assuntos Europeus

¥ Defesa Nacional

¥ Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa

¥ Economia e Inovação

¥ Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Agrícola

¥ Assuntos do Mar

¥ Educação, Ciência

¥ Saúde e Bem-Estar

¥ Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
¥ Ambiente e Transição Energética

¥ Coesão Territorial, Fomento do Interior e Poder Local

¥ Cultura, Indústrias Criativas e Comunicação

¥ Desporto e Juventude
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DIREITO DE INFORMAÇÃO
Responsável pelo tratamento: Partido ALIANÇA, email: militante@alianca.com.pt. Finalidade do tratamento:
inscrição e gestão da condição de militante na ALIANÇA, cujo fundamento de licitude é o artigo 9.º, n.º 2, alínea d),
do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Os dados pessoais do militante são objeto de processamento
informático e de utilização no âmbito das atividades das estruturas internas e autónomas e diferentes candidaturas
eleitorais internas de militantes recebidas, nos termos dos Estatutos e dos Regulamentos Eleitorais do Aliança, com
a garantia de não serem divulgados a outras entidades para outras atividades que não se enquadrem no âmbito das
atividades do Partido. Caso se venha a equacionar a cedência de dados a terceiros para uma finalidade legítima, tal
carecerá sempre da obtenção prévia do consentimento do militante. Prazo de conservação: os seus dados serão
conservados enquanto perdurar a condição de militante e, caso se aplique alguma norma estatutária ou
regulamentar que implique a conservação dos dados para lá desse momento, nomeadamente de ordem disciplinar,
até ao final do prazo estatutariamente ou em regulamento previsto para a efetivação dessa norma.
Direitos dos titulares: O titular dos dados pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição, apagamento
ou limitação dos seus dados pessoais, nos termos do RGPD, devendo, para o efeito, remeter o seu pedido, por
escrito, para militante@alianca.com.pt.
Encarregado de Proteção de Dados: Em cumprimento do RGPD, o Encarregado da Proteção de Dados pode ser
contactado através do endereço eletrónico epd@alianca.com.pt.
Direito de queixa: caso assim o entenda, o titular dos dados tem o direito de apresentar queixa junto da autoridade
de controlo nacional, a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

¥ Declaro sob compromisso de honra que todos os dados indicados neste boletim correspondem à verdade e que
não me encontro numa das situações previstas na Lei, nos Estatutos Nacionais do Partido e dos seus Regulamentos
internos que impossibilitem a minha inscrição.

¥ Ao assinar este formulário declaro que li e compreendi a Política de Privacidade (https://alianca.com.pt/politicade-privacidade/) e que aceito o pagamento da quota anual para o exercício da militância no partido ALIANÇA

_____________________________
Assinatura (conforme CC/BI)
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