
    [denominação social completa da IPSS], com sede em                                    ,

NIPC     , aqui representada por                

[nome completo, n.º de identificação civil, NIF e residência], enquanto membro(s) do seu Conselho de 

Administração/Gerentes/membro(s) da sua Direcção/Procuradores, doravante a “Instituição”, participante 

do Concurso denominado “Dia CA Sempre Sustentável – Entidades da Economia Social”, realizado no ano de 

2023, concede autorização ao Crédito Agrícola, representado pela Caixa Central – Caixa Central de Crédito 

Agrícola Mútuo, C.R.L., com sede em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 233 – 233 A, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 501 464 301, com o capital 

social de EUR 312.706.855,00, doravante designada por “Caixa Central”, para divulgar e difundir o vídeo feito pela 

própria Instituição, relativo ao projecto ambiental a implementar, no âmbito daquele Concurso e nos termos 

do respectivo Regulamento. 

Assume a aqui representada que, na eventualidade de terem sido recolhidas imagens de pessoas passíveis 

de serem identificadas no vídeo apresentado a Concurso, recolheu das mesmas o necessário consentimento 

escrito, para a sua disponibilização e divulgação nos moldes infra detalhados e que lhes prestou informação clara 

e completa relativamente aos termos em que os respetivos dados pessoais serão tratados, nomeadamente, 

através da leitura e disponibilização do Regulamento do Concurso.

Tendo em conta o contexto digital em que o Concurso “Dia do CA Sempre Sustentável – Entidades da Economia 

Social” decorre, bem como a importância que reveste, em termos de sustentabilidade, a divulgação das 

iniciativas finalistas e vencedoras, como forma de influenciar de forma positiva o público em geral, aceita-

se que a divulgação e difusão do referido vídeo seja efectuada interna e externamente, incluindo no site 

do Concurso, acedível em www.diacasempresustentavel.pt, no Facebook ou demais redes sociais em que 

o Crédito Agrícola esteja presente, no YouTube do Crédito Agrícola, em quaisquer órgãos de comunicação 

social, para promoção, com fins informativos e publicitários, da 3ª edição do Concurso denominado “Dia CA 

Sempre Sustentável – Entidades da Economia Social”, promovido pela Caixa Central, enquanto representante 

do Grupo Crédito Agrícola. 

Mais se compreende que a eventual divulgação do vídeo no site do Concurso, nas referidas redes sociais e 

plataformas digitais, bem como em quaisquer órgãos de comunicação social determina a sua difusão perante 

um universo indeterminado de terceiros, de acesso público, sendo que, no caso das aludidas redes sociais, o 

vídeo ficará alojado no servidor de cada uma daquelas redes.

 

Lisboa,  
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ANEXO I 

Declaração de divulgação do vídeo 

do Projecto Finalista ou Vencedor do Concurso 

“DIA CA SEMPRE SUSTENTÁVEL – ENTIDADES DA ECONOMIA SOCIAL”

[Assinatura(s) conforme documento(s) de identificação]
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