
FORMULÁRIO 

PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO FORTE DE S. JULIÃO DA BARRA 

1. ENTIDADE REQUERENTE

Tipo: Pública          Privada

Nome da Entidade:___________________________________________________________

Ponto de Contato/Responsável pelo Evento: ______________________________________

Telefone: _____________________

Email: ____________________________________________________

Morada: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CP: _______________________________________________________

NIF/NIPC: ___________________

Cliente Final: SIM          NÃO

Nome do Cliente Final: ___________________________________________________

2. EVENTO

Tipo de Evento: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ex. Colóquio, Seminário, Conferência; Reunião, Formação; Festa de Aniversário da Empresa; 
Lançamento de Produto; Jantar; Cocktail; Almoço; Atividade de Team Building; Filmagens; 
Peça de Teatro; Reportagem Fotográfica) 

Âmbito e Descrição do Evento: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nº de Participantes: ____ 



3. CALENDARIZAÇÃO

Data: ___/___/_____ a ___/___/_____

Duração: ___ dias     Horário: _________________ a ________________

Data alternativa: ___/___/_____ a ___/___/_____

Duração: ___ dias     Horário: _________________ a ________________

Data da Montagem: ___/___/_____    Horário: ____________________  

Data da Desmontagem: ___/___/_____    Horário: __________________ 

Pedido de Agendamento de Visita Técnica  

Data/Hora: ____________________ 

Data/Hora alternativa: ____________________ 

4. ESPAÇOS A UTILIZAR

 

 

   

 

 

 

 

 

Sala da Cisterna 

Praça do Infante 

Salas da Galeria Interior: 

1 - Sala D. Manuel I

2 - Sala D. João III 

3 - Sala D. Catarina 

4 - Sala D. Sebastião 

5 - Sala Cardeal D. Henrique 

Cozinha 

5. MAIS INFORMAÇÕES

(incluir informações detalhadas se necessário)



REPUBLICA 
PORTUGUESA 

DEFESA NACIONAL 

fr 
�?l'Ort.i.lez.i 

S. Juliiio da Barra

Nota de Privacidade

Os dados recolhidos no formulário - Pedido de Utilização do Forte de São Julião da Barra 
-, serão objeto de tratamento pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional 
(SGMDN), com sede na Av. Ilha da Madeira 1, 1400-203 Lisboa (entidade responsável 
pelo tratamento), que irá recolher dados pessoais básicos (nome, e-mail, contacto 
telefónico, morada, NIF) apenas para a finalidade de cedência de espaços. O tratamento 
de dados pessoais tem como fundamento jurídico o exercício de funções de interesse 
público e o interesse legítimo prosseguido pela missão da SGMDN, assim como a 
execução de um contrato.

A SGMDN apenas irá conservar a informação durante o período que resulta da aplicação 
do plano de classificação e da tabela de seleção da SGMDN que servem de referencial 
para a classificação e avaliação da informação pública.

É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação, 
esquecimento ou eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, bem como o 
exercício posterior dos direitos de oposição e limitação da utilização dos dados facultados 
para os fins acima descritos, devendo, para tal, enviar um pedido nesse sentido ao 
Encarregado da Proteção de Dados da Secretaria-Geral, para o e-mail 
epd.rgpd.sgmdn@defesa.pt. Nos casos em que considerar que os seus dados não estão a 
ser tratados de forma adequada, o titular dos dados poderá optar por contactar a 
Autoridade de Controlo, função que, em Portugal, é exercida pela Comissão Nacional de 
Proteção de Dados.
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