
Data Nascimento:

Situação (a): Estado Civil:

NIF:

CPFA : Telefone/Telemóvel: Email:

C. Postal:

Concelho:

Data Nascimento: Estado Civil:

NIF: Segurança Social/CGA:

Telefone/Telemóvel: Email:

C. Postal:

Concelho:

Data Nascimento

          /      /

          /      /

          /      /

          /      /

Data Nascimento

          /      /

          /      /

          /      /

Posto:

Data divórcio, separação, falecimento do BT: Ramo:

Situação:

Nota:

Nome Completo: 

Número de Beneficiário:

Segurança Social/CGA:

Posto/Categoria:

Ramo das FA's:

Localidade:

INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DADOS ASC

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CAS 

BENEFICIÁRIO TITULAR

Local onde presta serviço:

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão: NII / NIM / NIP:

    (a) BT: Titular | BF: Familiar

Morada:

BENEFICIÁRIOS FAMILIARES

CÔNJUGE

Freguesia:

ASCENDENTES

Nome Grau Parentesco NIF

Preencher em MAIÚSCULAS e de forma legível

Nome Completo: 

Número de Beneficiário:

     /     /     

O BENEFICIÁRIO/REQUERENTE

Grau de Parentesco com o BT (se aplicável):

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão:

(a) Se diferente da morada do Beneficiário Titular

Freguesia:

Morada (a):

Localidade:

Nome do Requerente:

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO QUE DEU ORIGEM À INSCRIÇÃO (Viúvas e Órfãos)

Cartão de Cidadão NIF

Cartão de Cidadão

DESCENDENTES

Nome 



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)

CONSENTIMENTO INFORMADO (DEVERÁ SER PREENCHIDO E ASSINADO POR CADA MEMBRO DO AGREGADO FAMILIAR OU A’ROGO):
Eu (Nome completo)__________________________________________________________________________,para os efeitos previstos no 
disposto no art.º 9.º, n.º 2 alínea h e n.º 3 e art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
declaro prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais,  que serão tratados sob sigilo. O responsável pelo tratamento dos 
dados é o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, também designado por IASFA, I.P., estando 
ciente de que posso aceder e retificar os meus dados mediante solicitação por escrito nesse sentido ao IASFA, I.P.  
……./……./…….            …………………………………………………………………………………..
                                                  (Assinatura do BT/BF próprio ou representante legal igual ao CC)


