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Declaração e assinatura 

Com a assinatura do presente Compromisso de Veracidade e Declaração de 
Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais, o(a) presente requerente 
da inscrição como Perito Competente em Avaliação de Impacte Ambiental, nos 
termos previstos no artigo 9.º do Regulamento sobre a Qualificação de Peritos 
Competentes em Avaliação de Impacte Ambiental (adiante “Regulamento”), 
declara que: 

1. As informações prestadas e o conteúdo dos documentos entregues correspondem 
inteiramente à verdade; 

2. Tem conhecimento que o presente tratamento de dados é necessário para a prossecução 
de interesses legítimos da APAI e das entidades terceiras envolvidas no procedimento de 
qualificação como perito competente em Avaliação de Impacte Ambiental, sendo este o 
fundamento da sua licitude;  

3. Dá consentimento que os seus dados sejam tratados com a finalidade de qualificação 
como perito competente em Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos do disposto 
no artigo 9.º, do Regulamento, e de publicitação da lista de peritos inscritos, no sítio 
oficial da APAI na Internet, bem como da respetiva comunicação, a realizar 
semestralmente, pela APAI, às Autoridades de Avaliação de Impacte Ambiental e às 
associações públicas profissionais e associações técnicas e profissionais que tenham 
estabelecido, com esta Associação, alguma forma de colaboração no âmbito do sistema 
de qualificação como peritos competentes em Avaliação de Impacte Ambiental, de 
acordo com o disposto no artigo 11.º, n.º 1 e n.º 2, do Regulamento; 

4.  Autoriza, de acordo com o disposto no artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento, que a lista 
de peritos inscritos referida no número anterior contenha as seguintes informações de 
contacto e complementares: 

a.   Telefone: __________________ 

b.  Endereço de correio eletrónico: _______________ 

c.  Entidade: ____________ 

d.  Ligação para sítio da Internet: _____________ 

  Não autoriza, de acordo com o disposto no artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento, que a 
lista de peritos inscritos referida no número anterior contenha informações de contacto 
e complementares; 
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5. Tem conhecimento de que os dados pessoais recolhidos no contexto do presente 
tratamento de dados serão conservados enquanto se encontrar inscrito como perito 
competente em Avaliação de Impacte Ambiental pela APAI, após o qual serão apagados, 
exceto quando a sua conservação seja exigida por lei; 

 
6. Tem conhecimento de que lhe assistem os direitos de acesso, retificação, apagamento, 

limitação do tratamento e de oposição ao tratamento, nos termos legalmente previstos 
e de que tais direitos podem ser exercidos mediante o envio de um email para 
secretariado@qpcaia.pt, podendo apresentar reclamação perante a Comissão Nacional 
de Proteção de Dados, e de que não serão tomadas decisões automatizadas. 

 

 

Local 

Data 

Assinatura digital qualificada 

 


