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REGISTO DE DADOS NA PLATAFORMA DE GESTÃO DE APOIOS ÀS ARTES 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 103/2017, de 24 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
47/2021, de 11 de junho, que estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado 

às artes, e com o disposto no artigo 16.º da Portaria n.º 146/2021, de 13 de julho, que aprova o 
Regulamento dos Programas de Apoio às Artes, a submissão de candidaturas aos concursos dos 

apoios às artes realiza-se em formulário eletrónico. 

A DGARTES apenas solicita o fornecimento de dados relevantes para efeitos do concurso e para 

a caracterização sociodemográfica do setor artístico, excluindo outro tipo de dados. Em caso de 
atribuição de apoio, podem ser solicitados dados pessoais adicionais, que são necessários para 

a realização do contrato. Os dados pessoais recolhidos poderão ser utilizados de forma 
anonimizada, impossibilitando a identificação dos respetivos titulares, e tratados para fins de 

arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica ou fins estatísticos. 

Em sequência do registo e nos termos da legislação em vigor relativa à proteção de dados 

pessoais, os interessados podem exercer os seus direitos de: i) informação e acesso, retificação 
ou atualização dos dados pessoais, apagamento/esquecimento, anulação do consentimento 
prestado; ii) opor-se ao tratamento quando admissível; iii) receber em formato digital os dados 

pessoais que lhe digam respeito e solicitar, por escrito, a respetiva transmissão diretamente 
para outro responsável, sempre que tal se mostre tecnicamente possível; iv) direito de não ficar 

sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, 
mediante comunicação escrita dirigida ao encarregado de proteção de dados sito no 

edifício-sede da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, sita na Rua Professor 
Gomes Teixeira, n.º 2, 1399-022 Lisboa, ou, em alternativa, para o seguinte endereço de correio 

eletrónico pro.dados@sg.pcm.gov.pt ou apresentar reclamação junto da Autoridade 
competente - Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) - Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-

651 Lisboa - Tel: 213928400 - Fax: 213976832 – e-mail: geral@cnpd.pt ou www.cnpd.pt. 

Mais se informa que o utilizador, ao avançar com o presente registo no Balcão Artes (e-Registo), 

confere o seu consentimento à DGARTES para o tratamento dos seus dados no âmbito da gestão, 
monitorização e execução dos Programas de Apoio às Artes. As falsas declarações serão punidas 

nos termos da Lei em vigor. 
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