
Termo de responsabilidade e declaração de cedência de imagens - VISITAS

(Nome Completo) ________________________________________________________, portador 

do BI / Cartão de Cidadão nº (riscar o que não interessa) __________________________, emitido 

em ________________ de ______________________ de _______________________________ 

na qualidade de Representante da Instituição / Visitante/ Encarregado de Educação de (riscar o que 

não interessa) ______________________________________________, vem, pelo presente, declarar 

que assume a responsabilidade própria na vigilância das crianças ou jovens que vão efetuar a visita às 

instalações da EPAL, S.A. para a participação nas ações / atividades de educação ambiental referente 

ao ________________________________, no dia ______ de ______________ de __________, das 

_____: ____ horas às _____: ____ horas.

Declara ainda:

• Ter contratado um seguro de acidentes para o efeito e desse facto dar prova;

• Ter a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir aos participantes as regras e instruções de segu-

rança, no decorrer das ações de educação ambiental nas instalações da EPAL, S.A.

_______________________, ___ de ____________ de 20_____
(Representante da Instituição/Visitante/Encarregado(a) de Educação (assinatura legível)

………………………………………………………………………………………………………

A EPAL S.A. dispõe de um site institucional e de vários suportes onde se publicam e disponibilizam 

informações sobre as atividades de Educação Ambiental. Pelo exposto, solicita-se a autorização para a 

publicação de fotografias / vídeo dos participantes nas ações / atividades, sem expor o rosto ou iden-

tidade dos mesmos nos suportes acima referidos.

(Nome Completo) ________________________________________________________, portador 

do BI / Cartão de Cidadão nº (riscar o que não interessa) __________________________, emitido 

em ________________ de ______________________ de _______________________________ na 

qualidade de Representante da Instituição / Visitante/ Encarregado de Educação de (riscar o que não 

interessa) ________________________________________________________________________

Autorizo / Não Autorizo (riscar o que não interessa)

_______________________, ___ de ____________ de 20_____
(Representante da Instituição/Visitante/Encarregado(a) de Educação (assinatura legível)

NOTA: Não serão realizadas as ações/atividades de Educação Ambiental planeadas anteriormente, sem que 
este termo nos seja devolvido, devidamente preenchido e assinado até ao início da referida ação. No dia da 
ação, o responsável pelo grupo deverá ser portador do original deste documento.
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