
 

Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel 

 BOLETIM DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO 
(Aprovado em reunião da Direção de 2018-05-23) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO             (Assinale com X): a admitir               inscrito   

Número (a atribuir pela ANIECA após a admissão): __________ 

Data de admissão do Associado (a preencher pela ANIECA)    

Nome da EEEC: __                                                                                                                                     N.º da EEEC: _                         

Morada:   

Localidade:  Código postal:                                                                                

Freguesia:  Concelho:  Distrito:   

N.º Contribuinte:    Endereço www:   

Telef.:                                                  Telm.: _____________                      E-mail: _________________________________     

REPRESENTANTES (sócios, gerentes, administradores ou procuradores com poderes gerais de administração que não 
integrem os órgãos sociais de outras entidades com fins similares aos da ANIECA ou desenvolvam atividades concorrentes) 

     Representante Efetivo (nome)                                                                                                                                                             

        Cartão de cidadão n.º __________________              , válido até                                      ,NIF                                                  

Representante Suplente (nome)    

    Cartão de cidadão n.º __________________               , válido até                                     ,NIF                                                  
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA DE CONDUÇÃO 

Número da licença da Escola (alvará):                                              Número total de escolas de condução da EEEC*:  

Nome da Escola a inscrever:                                                                                                                                                                 

 Morada:         

Localidade:            Código postal:                                                                       

Freguesia:  Concelho:  Distrito:   

Telf.: ______________                Telm.: ______________         Email: __________________________________________ 

Endereço www:  _______________________________________________              

     Nota 1:  *É obrigatório o preenchimento de um boletim de inscrição por licença de escola de condução a inscrever (alvará). 
Nota 2: *Tenho conhecimento da obrigação estatutária de inscrever na ANIECA todas as licenças das escolas de 

condução associadas à EEEC e declaro que esta não tem outras para além das que são inscritas na Associação. 
 
 
3. CORRESPONDÊNCIA E RECIBOS (assinale com X, no respetivo           , o destinatário) 

 

 

     4. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

        Todas as declarações prestadas no presente Boletim de Inscrição são verdadeiras e por elas assumo a responsabilidade. 
 

 

  ,  de  de       
(Assinatura e carimbo do requerente) 

   

  O presente Boletim de Inscrição é obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos: 
- Fotocópia do Cartão de contribuinte da EEEC requerente; 
- Fotocópia da Certidão permanente atualizada da EEEC ou do código de acesso online; 
- Certidão ou documento emitido pelo IMT comprovativo do licenciamento da EEEC; 
- Fotocópia da(s) licença(s) da(s) escola(s) de condução (alvará) a inscrever, pertencente(s) à EEEC, ou documento 

emitido pelo IMT comprovativo da sua titularidade; 
- Comprovativo de pagamento da jóia de inscrição: 25,00€; 
- ANEXO – Proteção de dados pessoais e declaração de consentimento.  

 A título de informação, esclarece-se que o valor da quotização é de 9,00€ por alvará/mês, cobrado trimestralmente. 
 
 

Envio da correspondência: EEEC (Associado) Escola de Condução (alvará)  

Envio de recibos: EEEC (Associado) Escola de Condução (alvará)  



 
 
 

Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel 

ANEXO AO BOLETIM DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO 

 

Nome da EEEC: ___________________________________________________________  N.º Contribuinte: ____________ 

Número (a atribuir pela ANIECA após a admissão): _________ 
 
5. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 
 

5.1  PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A ANIECA é a entidade responsável pelo tratamento da informação pessoal recolhida no presente boletim, a qual é 
tratada em absoluto respeito pela legislação, nacional e europeia, vigente em matéria de proteção de dados pessoais.  

Para esse efeito, a ANIECA adota as medidas técnicas e organizativas necessárias à efetiva proteção dos dados pessoais 
tratados, designadamente contra a sua destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o 
acesso não autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos dados. Garante que 
as entidades subcontratadas, em seu nome e por sua conta, para tratar os dados pessoais recolhidos, apresentam, 
igualmente, garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas à conformidade das 
operações de tratamento de dados com o normativo legal e regulamentar aplicável. 

Os dados pessoais recolhidos no presente boletim destinam-se, exclusivamente, à identificação dos representantes 
(efetivo e suplente) das entidades inscritas como Associadas da ANIECA e à realização de contactos com os mesmos no 
âmbito das atividades prosseguidas pela Associação e não serão utilizados para qualquer outra finalidade. 

A ANIECA não divulga a terceiros quaisquer dados pessoais recolhidos no presente âmbito, sem o consentimento dos 
seus titulares, exceto quando tal for exigido por lei ou para a concessão de benefícios inerentes à condição de 
associado. 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período de duração da relação de associado estabelecida com a 
ANIECA, findo o qual os mesmos serão eliminados. 

O titular dos dados pessoais poderá, a qualquer momento, exercer os direitos de acesso, retificação, limitação, 
oposição ou apagamento dos seus dados pessoais, bem como o direito à portabilidade dos dados, mediante pedido 
escrito dirigido à ANIECA, para os contatos identificados no presente boletim  e, bem assim, poderá apresentar 
reclamação, relativamente ao tratamento e regras de exercício dos direitos que lhe assistem, à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, enquanto autoridade de controlo nacional para efeitos do normativo aplicável. 

O titular dos dados poderá retirar o seu consentimento, em qualquer momento, através de pedido escrito, dirigido à 
ANIECA, para os contatos identificados no boletim. A retirada do consentimento não compromete a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.  

5.2. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais pela ANIECA, no âmbito e para cumprimento das finalidades acima 

identificadas, de acordo com as regras e princípios descritos no presente boletim. 

 

___________, __ de ___ de ____  _____________________________________________ 

       (Assinatura do Representante efetivo) 

 

___________, __ de ___ de ____   _____________________________________________ 

       (Assinatura do Representante suplente) 

 


