
 

 

Declaração de Consentimento 

Autorizo a recolha e o tratamento dos meus dados pessoais no contexto do apoio extraordinário e excecional aos consumidores 
domésticos, beneficiários da TSEE, com contrato de fornecimento de eletricidade, e que não sejam titulares de contrato de 
fornecimento de gás natural, na aquisição de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, previsto no n.º 5 do Despacho n.º 
3143-B/2022, de 14 de março, regulamentado pelo Despacho n.º 3696-D/2022, de 29 de março, nos termos abaixo descritos: 

□ Declaro prestar por este meio, para os efeitos previstos no disposto nos artigos 6.º, n.º 1, alínea a), 9.º, n.º 2, alínea a) e 13.º 

do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção 
de Dados), o meu consentimento expresso para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais, inseridos na 
plataforma dos CTT, para execução e cumprimento do Programa Apoio à aquisição de GPL engarrafado.  

□ Declaro que tomo conhecimento que os meus dados pessoais serão objeto de tratamento pelo Fundo Ambiental 

(www.fundoambiental.pt ), pelos CTT (www.CTT.pt) e pela DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia (www.dgeg.gov.pt), para 
os fins de análise, instrução e decisão de pedido de Apoio à aquisição de GPL engarrafado. 

□ Declaro aceitar e consentir que os meus dados pessoais sejam transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas na 

condição de subcontratantes (se aplicável), para os fins exclusivamente necessários à execução do Apoio à aquisição de GPL 
engarrafado. 

□ Na qualidade de titular dos dados, declaro que tomo conhecimento que o exercício dos meus direitos de acesso, alteração, 

portabilidade, retificação e eliminação de dados pode ser solicitado através do seguinte correio eletrónico: 
dpo@sgambiente.gov.pt . 

□ Declaro aceitar e consentir que a Direção-Geral de Energia e Geologia proceda à consulta dos meus dados pessoais recolhidos 

no contexto de atribuição da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), exclusivamente para os fins necessários de confirmação de 
elegibilidade de atribuição do Apoio à aquisição de GPL engarrafado. 

Caso exista facto digno de denúncia deverá fazê-la diretamente ao Encarregado da Proteção de Dados através do endereço 
dpo@sgambiente.gov.pt ou à CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados), através do contacto 213 928 400 ou do endereço 
https://www.cnpd.pt/. 
 

□ Mais autorizo que o meu representante …………………………………………………………………………………………………….…. (nome), 

devidamente identificado através do seu CC/BI ou passaporte, receba o apoio de dez euros, em meu nome.  

 
 
NIF: ………………………………………. 

 

Data:………../………../……………... 

 

Assinatura legível:……………………………………………………….…………………………………………………………. 
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