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Minuta  
Lista de Oposição/Robinson 

MINUTA PARA SE REGISTAR NA  
LISTA DE OPOSIÇÃO / ROBINSON 

 

ASSUNTO: PUBLICIDADE NÃO DESEJADA 

À Congregação das Religiosas do Amor de Deus nomeadamente à obra:  

- Residência Amor de Deus com morada na Av. Beato Nuno, n.º 155, 2495-304 Fátima; ou pelo email 

dpo.casaprovincial@amordedeus.net.  

- Casa Provincial das Religiosas do Amor de Deus com morada na R. S. João de Deus, 5, 2495-456 Fátima; 

ou pelo email dpo.casaprovincial@amordedeus.net.  

- Colégio Nossa Senhora de Lourdes com morada Rua Rainha Dona Estefânia 54, 4150-302, Porto; ou 

pelo email dpo@cnslourdes.com.  

- Colégio Amor de Deus com morada Avenida de Sintra 1451, 2756-502, Alcabideche; ou pelo email 

dpo_cascais@cad.edu.pt.  
 

Venho por este meio manifestar, nos termos e para os efeitos dos Artigos 4º e 5º da Lei nº 6/99, de 27 

de janeiro, o desejo de não receber publicidade de acordo com os tipos seleccionados em baixo: 
 

Nome (*):  ____________________________________________________________ 

Nº BI: ___________________ 

Morada (*):  ___________________________________________________________ 

Localidade (*): _______________________ 

Código Postal (*):  _____-____   ___________________________________________ 

(*) Campos obrigatórios 
 

TIPOS DE PUBLICIDADE DOMICILIÁRIA 
 

Publicidade endereçada no seu domicílio, por via postal; 
 

Publicidade por telefone e/ou telemóvel, desde que feita com intervenção de operador (Todas as 

chamadas feitas por centrais automáticas, sem a intervenção humana, carecem de 

consentimento prévio); 
 

Telefone 1: _________________ 

Telefone 2: _________________ 

Telefone 3: _________________ 
 

Razão pela qual solicita que o meu nome passe a integrar a lista de pessoas que manifestam o desejo de 
não receber tal publicidade. 

 

PUBLICIDADE POR VIA ELECTRÓNICA 

1 – Por força da Lei n 46/2012 de 29 de agosto, toda a publicidade distribuida por via electrónica – e-

mail, sms, mms – obriga ao consentimento prévio e expresso do destinatário. 

2 – Nestas circunstâncias não serão registados endereços electrónicos. 

 

(Local e data) ..................... 

(E-mail pessoal para envio da confirmação do registo): 

……………………………………………………………………………    

(Assinatura).................................................................... 

 

NOTA: Caso opte por enviar este pedido pelos Correios, esta carta deverá vir assinada pelo próprio.  
 

Os dados fornecidos são de preenchimento obrigatório e destinam-se exclusivamente ao registo na Lista 
de Oposição, não sendo transmitidos a outras entidades. Assiste ao titular dos dados o direito de acesso, 
de rectificação e de cancelamento dos mesmos. 
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