
 

 
 

 

ANEXO 5 

Boletim de adesão e nomeação de responsável 

 

ADESÃO AO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA APFIPP 

 

A [Identificação da Associada/Outra entidade], através da assinatura desta declaração pelos seus 

representantes abaixo identificados, declara aderir ao Manual, comprometendo-se a respeitar as 

regras e princípios dele constantes. 

No que diz respeito às Estatísticas da APFIPP, a [Identificação da Associada/Outra entidade] mais 

declara e garante que, caso a informação disponibilizada ao Serviço de Estatísticas da APFIPP, 

contenha dados pessoais, se verificam as necessárias condições de licitude para a comunicação e 

posterior tratamento, pela APFIPP, para efeitos de produção das Estatísticas nos termos acordados. 

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Manual, a [Identificação da Associada/Outra entidade] nomeia 

os seguintes Responsáveis: 

 

Nome Função Contacto Telefónico E-Mail 

[•] [•] [•] [•] 

[•] [•] [•] [•] 

 

 

Notas:  

Por força do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Manual, esta adesão deverá ser acompanhada pelo(s) 

termo(s) de responsabilidade constante do Anexo 6 devidamente subscrito(s) pelo(s) responsável(eis) 

nomeado(s) pelas Associadas da APFIPP ou por qualquer outra entidade que pretenda participar nas 

Estatísticas da APFIPP. 

Nos termos do artigo 9.º do Manual, na ausência de responsáveis nomeados todos os contactos 

relacionados com a atividade estatística da APFIPP serão efetuados diretamente com as 

administrações das entidades participantes. 

 



 

 
 

 

A APFIPP salienta que, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Manual, é da exclusiva responsabilidade 

das entidades Gestoras de Ativos ou de Fundos de Pensões ou de qualquer outra entidade que 

pretenda participar nas Estatísticas da APFIPP garantir a idoneidade das pessoas que indicam como 

responsáveis, bem como assegurar que não têm, em virtude dos cargos que ocupem na estrutura 

interna da entidade que representam, qualquer impedimento em participar na elaboração das 

Estatísticas da APFIPP. 

Os dados pessoais acima recolhidos serão tratados, pela APFIPP, para efeitos de gestão do processo 

de identificação de responsáveis e respetivos perfis de acesso. Os dados serão tratados na medida em 

que são necessários para a prossecução de interesses legítimos da APFIPP e da Associada, sendo 

conservados enquanto se mantiver ativo o perfil de “Responsável”. A APFIPP garante os direitos de 

acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, mediante pedido 

escrito dirigido a info@apfipp.pt. O titular dos dados poderá ainda apresentar uma reclamação junto 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados caso considere que o tratamento de dados, pela APFIPP, 

viola as disposições legais aplicáveis. 

 [local], [data]  

 

______________________________________________ 

[nome(s) completo(s) e função do(s) responsável(eis) pela adesão] 

 

 

  


