
FORMULÁRIO 

PEDIDO DE VISITA AO FORTE DE S. JULIÃO DA BARRA

1. ENTIDADE REQUERENTE

Nome:___________________________________________________________________ 

Escola         Lar         Associação         Particular         Outro ___________________________ 

Ponto de Contato/Responsável pelo pedido: 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________ 

Email: ___________________________________________________________________ 

Morada da organização/particular: 

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

2. VISITANTES

Nº de Pessoas: _____  (Min.: 8 pessoas e Máx.: 25 pessoas)

Faixa Etária: _______________________________________________________________

Descrição do grupo: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. VISITA

T  ipologia:  Cultural    Estudo    Investigação Outra ________________________

Âmbito:

Traz Guia: SIM NÃO 

Visita Guiada: SIM NÃO 



4. DATA

Data pretendida: ___ /___ /_____

Data alternativa: ___ /___ /_____

5. Horário das visitas:

Segunda-feira a sexta-feira, 09h00 - 12h00/14h00 - 16h00

(Duração da visita: 1h30m)

Uma visita da Manhã (início entre as 9h00 e as 10h00): 

Uma visita de Tarde (início entre as 14h00 e as 14h30): 

6. LÍNGUA  EM QUE SE PRETENDE A VISITA

Português  Inglês        Francês 

7. MAIS INFORMAÇÕES

____________________________ , ___ /___ /_____



REPUBLICA 
PORTUGUESA 

DEFESA NACIONAL 

fr 
�?l'Ort.i.lez.i 

S. Juliiio da Barra

Nota de Privacidade

Os dados recolhidos no formulário - Pedido de Visita ao 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) apenas para a finalidade de pedido de autorização e agendamento 
da visita ao Forte de São Julião da Barra. 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.

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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