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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

 

 

Eu ________________________________________________________, 

portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão, 

___________________________________, candidato/a ao Concurso 

Municipal para o Logotipo do Plano Municipal de Juventude da cidade do 

Funchal – “Desenha-nos o que pensas!”, promovido pela Câmara Municipal 

do Funchal (CMF) declaro, nos termos e para os efeitos do artigo 41º do 

Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, autorizar a CMF, a 

divulgar, publicitar, expor ou utilizar o logótipo por mim apresentado a 

concurso, para que o mesmo possa ser utilizado pela entidade no exercício 

das suas funções, na promoção pública do referido concurso, bem como 

integrado em iniciativas ou actividades da área da juventude, por tempo 

indefinido e isento de custos, em conformidade com as Normas do 

Concurso Municipal para o Logotipo do Plano Municipal de Juventude da 

cidade do Funchal. 

 

 

O/A Candidato/a, _________________________________________  

 

Data _____ / ____ / ____ 
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AUTORIZAÇÃO 
(participante menor de idade) 

 
 

Eu, (nome) __________________________________________________, 

portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão nº____________, 

encarregado/a de educação do/a candidato/a (nome) ________________ 

_________________________________________ao Concurso Municipal 

para o Logotipo do Plano Municipal de Juventude da cidade do Funchal – 

“Desenha-nos o que pensas!”, promovido pela Câmara Municipal do 

Funchal (CMF), autorizo/a o meu/minha educando/a a participar no 

referido concurso e declaro, nos termos e para os efeitos do artigo 41º do 

Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, autorizar a CMF a 

divulgar, publicitar, expor ou utilizar o logotipo por ele/a apresentado a 

concurso, para que o mesmo possa ser utilizado pela entidade no exercício 

das suas funções, na promoção pública do referido concurso, bem como 

integrado em iniciativas ou actividades da área da juventude, por tempo 

indefinido e isento de custos.  

 

O/A Encarregado/a de Educação: _________________________________  

 

 

Data _____ / ____ / ____ 
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