
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE

 
Eu,___________________________________

BI/CC nº, _____________ encarregado de educação 

________________________________

educando não possui quaisquer contra

pelo que autorizo a sua participação em toda

Agrupamento 740 ou a Secção em que o meu educando esta inserido,

Comprometo-me -  caso no futuro as condições atuais sejam alteradas e/ou não autorize o 

meu educando a participar em determ

direcção do Agrupamento 740

Declaro ainda que de acordo com a legislação em vigor e sem prejuízo do direito 

intimidade e imagem própria, concedo ao Agrupamento 740

autorização expressa e gratuita para a utilização por este, de fotografias e imagens, assim 

como, de qualquer outra informação relevante que possa ser 

necessária o seu uso, nomeadamente

actividades internas e externas que o Agrupamento 740 Nossa Senhora da Areosa organize 

ou participe. 

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e 

assino. 

Porto; _____/_____/______

 

Assinatura: ________________________

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

______________________________________________________________

ncarregado de educação do menor (nome completo)

___________________________________________________, declaro que o meu 

educando não possui quaisquer contra-indicações para a prática das atividades escutist

autorizo a sua participação em todas as atividades  - internas e ex

ecção em que o meu educando esta inserido, organize/participe

aso no futuro as condições atuais sejam alteradas e/ou não autorize o 

meu educando a participar em determinada atividade escutista - informar 

grupamento 740 Nª. Srª. da Areosa. 

que de acordo com a legislação em vigor e sem prejuízo do direito 

intimidade e imagem própria, concedo ao Agrupamento 740 do Corpo Nacional de Escutas a

a e gratuita para a utilização por este, de fotografias e imagens, assim 

como, de qualquer outra informação relevante que possa ser tida por conveniente e/ou 

necessária o seu uso, nomeadamente para fins de arquivo histórico e de divulgação das 

internas e externas que o Agrupamento 740 Nossa Senhora da Areosa organize 

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e 

Porto; _____/_____/______ 

Assinatura: _____________________________________________________

________________________________ com o 

(nome completo) __________ 

, declaro que o meu 

indicações para a prática das atividades escutistas, 

internas e externas – que o 

organize/participe.  

aso no futuro as condições atuais sejam alteradas e/ou não autorize o 

informar por escrito a 

que de acordo com a legislação em vigor e sem prejuízo do direito à honra, 

do Corpo Nacional de Escutas a 

a e gratuita para a utilização por este, de fotografias e imagens, assim 

tida por conveniente e/ou 

para fins de arquivo histórico e de divulgação das 

internas e externas que o Agrupamento 740 Nossa Senhora da Areosa organize 

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e 

_________________________ 


