
INFORMAÇÃO DE RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
Exmo./a. Senhor/a Encarregado/a de Educação, 

No atual quadro legislativo, as competências de organização e gestão dos procedimentos de atribuição de apoios 

de aplicação universal e de aplicação diferenciada, foram delegadas pelo Ministério de Educação no Município 

de Cascais.  

Assim, a Câmara Municipal de Cascais no âmbito das suas competências legais, enquanto prestadora do serviço 

público, irá utilizar os seus dados pessoais e os do seu educando, constantes no sistema de gestão de alunos, 

para que o mesmo possa beneficiar dos apoios previstos e das condições de acesso e frequência dos serviços 

escolares comparticipados (ação social escolar, gestão de alunos, refeições escolares, transporte escolar e outros 

projetos ligados à introdução de novas tecnologias na educação e desenvolvidos em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas) cujos documentos podem ser consultados na página eletrónica da Câmara Municipal 

– www.cascais.pt.  

Mais, acrescentamos e informamos, que a Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da sua intervenção 

estratégica na área da educação, promove o “Observatório para a Promoção do Sucesso Escolar em Cascais”, 

projeto de investigação desenvolvido em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (universidade pública) que pretende aferir a qualidade do desempenho do sistema 

educativo em Cascais. Para o efeito, solicita o seu consentimento para a utilização dos seus dados e do seu 

educando para tratamento estatístico, integrando bases de dados de gestão de informação de forma anónima 

e impessoal. Fica também informado que o acesso aos dados é restrito aos utilizadores credenciados com 

número de utilizador e palavra-chave. Os utilizadores são colaboradores do Município de Cascais e da equipa 

credenciada da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

A qualquer momento, poderá exercer o seu direito de solicitação de acesso, retificação, portabilidade, 

eliminação e retirada de consentimento, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no 

consentimento previamente dado. Para qualquer assunto relacionado com a privacidade dos seus dados, poderá 

contactar o encarregado de proteção de dados através do email atendimento.municipal@cm-cascais.pt ou do 

telefone 800203186. Poderá, ainda, apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, nomeadamente à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (https://www.cnpd.pt). Para informações adicionais, por favor 

consulte a política de privacidade e segurança publicada em https://www.cascais.pt/politica-de-privacidade-e-

tratamento-de-dados-pessoais. 

Eu,_______________________________________________ Encarregado/a de Educação do/a aluno/a 

___________________________________________, tomei conhecimento e autorizo o respetivo tratamento 

dos dados pelo Agrupamento de Escolas _______________  e partilha com a Câmara Municipal de Cascais  nos 

Termos e Política de Privacidade acima referidos que li e aceito. 

Assinatura: ________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 

https://www.cnpd.pt/

