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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Nome Projeto Accessible, reliable and affordable solar irrigation for Europe and 
beyond 

Acrónimo Projeto SolaQua 

Instituição líder Universidad Politécnica de Madrid 

Financiamento Programa Horizonte 2020 de Investigação e Inovação da União 
Europeia  

Duração 36 meses (01/10/2020 – 30/09/2023) 

Website www.sol-aqua.eu  

Detalhes de 
contacto 

Projeto SolaQua: info@sol-aqua.eu 

 

Introdução 

Antes de tomar uma decisão sobre se quer participar ou não, por favor leia este documento 
cuidadosamente. Sinta-se livre para fazer qualquer questão de forma a assegurar que 
compreende completamente os objetivos e procedimentos desta atividade. 

Descrição do projeto.  

O SolaQua assume como objetivo o aumento da quota de energias renováveis na Europa, 
facilitando o crescimento no mercado da irrigação solar. Através da combinação da tecnologia 
fotovoltaica e hidráulica, com irrigação de alta eficiência, A irrigação solar pode fornecer 
energia para irrigação com emissões zero e com redução de 70% dos custos face às soluções 
baseadas em combustíveis fósseis.  

Objetivo da atividade. 

Foi selecionado para participar nesta atividade devido ao seu registo voluntário no website 
do projeto SolaQua ou através de um formulário de inscrição do google. 
Esta é uma atividade de comunicação no âmbito dos projetos SolaQua e SOLAR TECH. O 
objetivo desta atividade é fazer a disseminação e comunicação dos projetos. 
A duração desta atividade será de 6h 

Envolvimento 

A participação específica de cada pessoa consistirá na realização de um workshop. Deverá 
fornecer alguns dados pessoais para participar nesta atividade através do preenchimento do 
formulário de registo.  

Riscos e benefícios 

Não há riscos específicos associados à participação nesta atividade.  
Os benefícios serão restritos à contribuição desta atividade para promoção de conhecimento, 
sinergias e coligações entre os stakeholders relevantes no setor de irrigação solar.  

Privacidade e confidencialidade 

Os resultados desta atividade (minutas, fotos, apresentações, etc.) poderão ser publicados, 
mas esta publicação não conterá qualquer informação que permita identificá-lo. Os dados 
pessoais serão recolhidos apenas para registar a sua participação e contatá-lo acerca dos 
detalhes desta atividade. Toda a informação será mantida em servidores seguros e será 
destruída 5 anos após a sua recolha. Terá sempre o direito de gestão das informações sobre 
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os seus dados pessoais armazenados, a sua origem e destino e a finalidade do processamento 
de dados, bem como o direito de correção, bloqueio ou eliminação desses dados. 

Natureza voluntária desta atividade 

A participação nesta atividade é voluntária. Tem o direito de recusar a participação ou retirar 
a sua participação ou dados em qualquer momento, sem qualquer consequência. 

Consentimento 

A sua assinatura deste formulário indica que você:  

1) Concorda livremente em tomar parte nesta atividade e que tem mais de 18 anos de 

idade, 

2) Compreende que a sua participação é voluntária e que pode escolher não participar em 

qualquer momento, sem qualquer penalização ou desvantagem, 

3) Leu a folha de informação sobre o projeto e tem informação suficiente sobre esta 

atividade, 

4) Dá consentimento de publicação dos resultados desta atividade, incluindo fotos ou 

vídeos, desde que esta publicação não contenha qualquer informação sobre os seus 

dados pessoais, 

5) Dá consentimento que a equipa do projeto o contacte, se necessário, para o convidar 

para futuras atividades levadas a cabo no âmbito deste projeto,  

6) Dá consentimento ao processamento dos seus dados pessoais para o propósito de 

registo nesta atividade. Os seus dados pessoais serão tratados de forma estritamente 

confidencial e de acordo com o regulamento (EU) 2016/679. Não se prevê a 

transferência de dados para terceiros, exceto para cumprimento de obrigações legais 

existentes.  

 

Questões/dúvidas 

Se tem questões adicionais ou pretende alguma clarificação sobre esta atividade, por favor, 

contacte o projeto SolaQua através do e-mail: info@sol-aqua.eu. 

Os seus dados pessoais serão processados pela Universidade Politécnica de Madrid e/ou a 

Universidade de Évora. Se tem alguma questão no que diz respeito à proteção de dados 

pessoais, por favor, contacte o nosso responsável de proteção de dados: 

proteccion.datos@upm.es. Da mesma forma, caso não esteja satisfeito com o exercício dos seus 

direitos, pode apresentar uma reclamação junto da agência espanhola para proteção de dados: 

https://www.aepd.es/index.html.   
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