
 

O Futuro é Amanhã - Ações de comunicação e sensibilização sobre riscos associados às alterações climáticas em Viseu Dão Lafões 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 

(maior de idade) 
 
Eu, ____________________________________________, portador/a do Cartão de 

Cidadão/Bilhete de Identidade nº ____________________________, válido até __/__ /____ 

e Número de Identificação Fiscal _____________________, declaro que autorizo a utilização 

das imagens e voz que à minha pessoa respeitam, de forma gratuita e perpétua, bem como 

aceito a eventual utilização, por parte da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, das 

imagens captadas, para fins publicitários e promocionais, não auferindo por esta utilização 

qualquer pagamento dos direitos de autor, nem quaisquer outros ónus ou encargos. 

 

 

 

Local, ___ de _________________ de 2020 

 

Assinatura 

___________________________________________________________________________ 

(conforme documento de identificação) 

  



 

O Futuro é Amanhã - Ações de comunicação e sensibilização sobre riscos associados às alterações climáticas em Viseu Dão Lafões 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 

(menor de idade) 

 

Eu, _____________________________________, portador do documento de identificação 

n.º ________________________________, encarregado de educação de 

________________________________________________, declaro, para todos os efeitos 

legais, ceder, gratuita e incondicionalmente, e de forma perpétua, os direitos de utilização da 

imagem do meu educando, tal como captada nas fotografias e nas filmagens do “Alterações 

Climáticas – Vamos Adaptar-nos!”, autorizando a sua reprodução, publicação, adaptação, 

utilização ou reutilização nos meios nacionais, ou internacionais, diretamente ou através de 

terceiros, para publicitar, divulgar ou promover o evento ou a entidade organizadora, 

nomeadamente no seu sítio da internet, ou em qualquer outro mídia ou meio de 

comunicação. 

 

 

 

Local, ___ de _________________ de 2020 

 

Assinatura 

___________________________________________________________________________ 

(conforme documento de identificação) 

 
  



 

O Futuro é Amanhã - Ações de comunicação e sensibilização sobre riscos associados às alterações climáticas em Viseu Dão Lafões 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 

(publicação em outros media) 

 

Eu, _________________________________________________________, morador na 

_____________________________________________, em _____________________, 

portador do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão nº ___________, emitido em 

___/___/_____ em _____________, autorizo, expressa e incondicionalmente, que a minha 

participação nas filmagens para o concurso “Alterações Climáticas – Vamos Adaptar-nos!”, 

seja filmada, gravada e/ou fotografada pela “Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 

Lafões”(CIMVDL), cedendo à CIMVDL, a título integral e exclusivo, todos os direitos de 

imagem e conexos emergentes das mencionadas gravações, podendo, designadamente, a 

CIMVDL utilizar as gravações feitas, integral ou parcialmente, e reproduzir o meu nome, 

imagem e gravações de voz para efeitos de transmissão e retransmissão do Projeto por 

qualquer meio (antena, satélite e/ou cabo) e sob qualquer suporte, sendo que a CIMVDL se 

reserva o direito de emitir ou não, total ou parcialmente, a minha participação no concurso. 

Mais declaro que em virtude da presente autorização e cedência não me é devida, a qualquer 

título, qualquer remuneração, compensação ou indemnização. 

 

 

 

Local, ___ de _________________ de 2020 

 

Assinatura 

___________________________________________________________________________ 

(conforme documento de identificação) 

 


