
 

CLIENTE PROFISSIONAL 
 

ÁLVARO COVELO & PINTO, LDA. | ESTRADA NACIONAL 10, KM. 17 | 2830-412 COINA – BARREIRO | 

TELEFONE: (+351) 212 148 900 | E-MAIL: geral@alvarocovelopinto.pt 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Denominação Social:  _____________________________________________________ 

Data de Constituição: ___ / ___ / _____   Natureza Jurídica: ______________________ 

Ramo Negócio/Objecto Social:  _____________________________________________ 

Actividade Principal (CAE): ____________  Actividade Secundária (CAE): ____________ 

Capital Social: ___________________________       NIPC: ________________________ 

NIF Estrangeiro: ________________________________________________________________ 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

Morada da Sede Social: ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - _____         Localidade: _______________________________ 

País: __________________________________________________________________ 

Telef. Principal:                                                   Telef. Secundário: 

Telm. Principal:                                                   Telm. Secundário: 

E-mail Principal:  

E-mail Secundário: 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ADMINSTRAÇÃO 

Nome:  ________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________  NIF: __________________________ 

N.º do Documento de Identificação: ________________________________________ 

 Passaporte    Bilhete de Identidade     Cartão do Cidadão 

Telemóvel:  

E-mail:  

 



ÁLVARO COVELO & PINTO, LDA. | ESTRADA NACIONAL 10, KM. 17 | 2830-412 COINA – BARREIRO | 

TELEFONE: (+351) 212 148 900 | E-MAIL: geral@alvarocovelopinto.pt 

INFORMAÇÃO SOBRE PROTECÇÃO DE DADOS 
 

Na Álvaro Covelo & Pinto, Lda. consideramos fundamental que conheça os direitos que 

dispõe para a protecção dos seus dados e que conheça os aspectos essenciais da forma 

como os tratamos. 

Valorizamos e atribuímos a máxima importância à confiança que deposita em nós e 

garantimos que os seus dados se encontram em segurança, são processados com total 

privacidade e em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados. 

Privacidade, confidencialidade e transparência são três elementos fulcrais na relação 

de confiança que estabelecemos com os nossos clientes. 

Para que a Álvaro Covelo & Pinto, Lda. possa assegurar a comunicação personalizada 

sobre produtos e serviços que estima serem do seu interesse, necessitamos do seu 

consentimento. 

 Desejo receber da Álvaro Covelo & Pinto, Lda. comunicação adequada e 

personalizada sobre produtos, serviços, eventos, novidades e benefícios. 

Para solicitar a alteração ou cancelamento da presente declaração, bem como para 

exercer o direito de oposição a toda e qualquer comunicação de produtos e serviços 

poderá contactar-nos através da nossa Linha de Apoio ao Cliente (+351) 212 148 900 

ou endereço de correio electrónico apoioaocliente@alvarocovelopinto.pt, sem 

qualquer encargo e a qualquer momento. 

Através dos nossos canais de comunicação pode ainda solicitar a actualização, 

rectificação, apagamento/esquecimento, acesso e portabilidade dos seus dados, bem 

como a limitação e oposição ao tratamento dos mesmos. 

Para mais informações, consulte a Política de Privacidade da Álvaro Covelo & Pinto, 

Lda. em www.alvarocovelopinto.pt. 

Tomei conhecimento dos direitos que me são conferidos enquanto titular dos dados, 

bem como das finalidades de tratamento a que são submetidos e declaro serem 

verdadeiras as informações prestadas. 

 

DATA: _____ / _____ / ______ 

 

 

 

Assinatura do Cliente (tal como consta no Documento de Identificação) 

mailto:apoioaocliente@alvarocovelopinto.pt
http://www.alvarocovelopinto.pt/

