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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A RESIDÊNCIAS CRIATIVAS PARA JOVENS DESIGNERS 

COM MENOS DE 30 ANOS 

PROJETO EUROPEU “CREATEX - TEXTILE HERITAGE INSPIRING CREATIVES” 

(Referência do Projeto No. 595936-CREA-1-2018-1-IT-CULT-COOP3) 

 

O abaixo assinado…………………………………………………………………………………….………………………… 

Nascido a …………………………………………………………………… em ………………………………………………… 

Residente em (cidade e país) ………………………………………………………………………………………………… 

Morada…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Número de Telemóvel………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Perfis de Redes Sociais…………………………………………………………………………………………………………… 

Abaixo Solicita: 

Admissão ao processo de seleção à realização de uma residência criativa e atividades correspondentes, como parte do 

projeto Europeu CREATEX (www.createxproject.eu). 

Para este fim, envia a seguinte documentação via we transfer para invest@cm-stirso.pt: 

[  ] Uma cópia digitalizada deste formulário, completamente preenchido e assinado (formato PDF); 

 [  ] Vídeo de autoapresentação (máximo de 1 minuto); 

[  ] Apresentação de design gráfico. 

O abaixo assinado declara que leu e aceitou todas as condições estabelecidas nas NORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 

RESIDÊNCIAS CRIATIVAS PARA JOVENS DESIGNERS (ATÉ 30 ANOS). O abaixo-assinado autoriza ainda: 

- O Município de Santo Tirso a utilizar, gratuitamente, as gravações de imagens / filmes e áudio / vídeo (materiais) da 

pessoa acima mencionada e dos ambientes, instalações, objetos e documentos que são enviados como parte da 

candidatura à residência criativa, bem como as produzidas durante as atividades do projeto CREATEX, também em forma 

parcial e / ou modificada ou adaptada para fins institucionais, de investigação, culturais e educativos, bem como para as 

atividades de divulgação e comunicação do Município de Santo Tirso, da União Europeia, do projeto e do programa 

EUROPA CRIATIVA; 

- o uso dos seus dados pessoais, gratuitamente, mesmo em forma parcial e / ou modificada ou adaptada; 

- o Município de Santo Tirso, a União Europeia e os parceiros do projeto para fotografar, filmar e usar (incluindo, mas não 

se limitando a publicar, reproduzir de qualquer maneira ou forma, expor, criar trabalhos derivados, etc.), gratuitamente, o 

produtos e os trabalhos criados no contexto do projeto CREATEX. 

 

O abaixo assinado declara que ele / ela não tem nenhuma reivindicação em relação ao acima e renuncia irrevogavelmente 

a qualquer direito, ação ou reivindicação decorrente da autorização anterior. 

 

A autorização especificada acima implica, ainda a concessão de licença não exclusiva, sem limites de duração e válida 

em todo o mundo, transferível a terceiros, para o uso dos Materiais, incluindo, mas não limitado a: o direito de publicar; o 

direito de reproduzir por qualquer meio e sob qualquer forma; o direito de criar uma transcrição e editar, adaptar, 

desenvolver e reduzir os Materiais; o direito de comunicar e distribuir ao público, incluindo direitos de triagem, transmissão 

e difusão (incluindo, mas não limitado a, difusão através de terminais móveis, canais digitais, etc.), também em versão 

resumida e / ou reduzida, por quaisquer meios técnicos existentes ou futuro meio utilizado, o direito de manter uma cópia 

dos Materiais, também em formato eletrônico para os fins e dentro dos limites definidos acima. 

Em qualquer caso, qualquer uso de imagens que possam prejudicar a honra, reputação ou dignidade da pessoa retratada, 

filmada ou gravada é excluída. 

O abaixo assinado declara sob sua responsabilidade que o que está declarado neste formulário corresponde à verdade, 

estando ciente de que em caso de declarações falsas perderá o direito/benefício obtido, e enfrentará as correspondentes 

sanções penais. 

http://www.createxproject.eu/
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Local e data________________________________  

Assinatura_______________________________________ 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
Por favor, note que os dados fornecidos através do preenchimento deste formulário de consentimento serão processados usando papel 
e métodos eletrônicos, em conformidade com a legislação em vigor e os princípios de correção e legalidade, transparência e 
confidencialidade; neste contexto, os dados fornecidos, incluindo imagens, vídeos e gravações, incluindo os "Materiais", serão utilizados 
para fins relacionados e instrumentais para atividades institucionais, de pesquisa, culturais e educacionais, para as atividades de 
divulgação e comunicação do Município de Santo Tirso, da União Europeia e do programa Europa Criativa. 

Os Materiais recolhidos serão armazenados, inclusive em formato eletrônico e em qualquer suporte tecnológico para os fins e dentro dos 
limites definidos acima. Os Materiais podem ser divulgados nos sites do Município de Santo Tirso, do projeto CREATEX, e da União 
Europeia, bem como através das redes sociais (tais como, mas não limitados, Facebook, Twitter, Youtube). 
 
O fornecimento de dados pessoais é opcional; no entanto, qualquer recusa em fornecer dados impossibilitará a conclusão do processo 
de candidatura. 
 
Os dados pessoais podem ser comunicados aos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços do Município de Santo Tirso e 
funcionários da União Europeia, na medida em que tal seja estritamente necessário para a consecução dos objetivos acima mencionados. 
 
Em qualquer altura, o interessado poderá exercer os seus direitos referidos no art. 15. do Regulamento UE 679/2016, solicitando, entre 

outras coisas, a retirada da autorização para processar imagens, comunicação dos dados de forma inteligível, o seu cancelamento, 

atualização ou retificação, oposição ao seu processamento, por comunicação escrita para ser enviada para invest@cm-stirso.pt. 

O Controlador de Dados é o INVEST Santo Tirso, Rua Dr. Oliveira Salazar, 88. 

O abaixo assinado declara ter lido a informação e dá o seu consentimento para o processamento dos seus dados.  
 

Local e data ________________________________  

Assinatura _______________________________________ 

 


