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Sede / Logística / Filial 
 
Edifício Caiado 
Rua Carlos Leonel S. Caiado 
Ap 3100 2401-904 Leiria 
PORTUGAL 
Tel. +351 244 819 918 
Email: geral@caiado.pt 
 

Rua de Nacala, Lote 6, Piso -2 
2685-363 LISBOA (Prior Velho) 
Tel. +351 21 942 79 00 
Email: caiadolisboa@caiado.pt 
 
Est. Dos Guilhermes, nº 87 — Loja C Amieirinha 
2430-610 MARINHA GRANDE 
Tel. +351 244 504 772 
Email: caiadomarinha@caiado.pt 
 

Av. Marquês de Pombal, Lt 10 — Loja B dto 
2380-082 ALCANENA 
Tel. +351 249 881 077 
Email: caiadoalcanena@caiado.pt 
 
Rua Rancho das Cantarinhas, 23 Buarcos 
3080-250 FIGUEIRA DA FOZ 
Tel. +351 233 421 807 
Email: caiadofigueira@caiado.pt 

Av. Eng. Vieira Natividade, Lt 9 — Loja 3 r/c 
2460-071 ALCOBAÇA 
Tel. +351 262 597 479 
Email: caiadoalcobaca@caiado.pt 
 
Rua Manuel da Mota, n.º 4 B 
Zona Ind. Formiga — 3100-516 POMBAL 
Tel. +351 236 218 533 
Email: caiadopombal@caiado.pt 

 
 
 
 
 
Av. D. Nuno Álvares Pereira, 6 
2490-484 OURÉM 
Tel. +351 249 544 971 
Email: caiadoourem@caiado.pt 

Outras Filiais 

                        PEDIDO DE ABERTURA DE CONTA 
A preencher pelo cliente 

Nome:  Contribuinte:  

Morada:  

Código Postal:  Localidade:  

Telefone:  Tlm:  E-mail:  

Resp. Comercial:  Tlm:  

E-mail:  

Resp. Financeiro:  Tlm:  

E-mail:  

Área de Negócio: 
� Eletricista 
� Instalador 
 

� Quadrista 
� Indústria 
 

� Serviços 
� Fabricantes de 

Máquinas (OEM) 

� Construção 
� Exportação 
 

� Outros:  
_____________ 
 

Bancos com que trabalha:  

Cliente Fatura-Recibo: � Sim         � Não 

Condições de Pagamento pretendidas:     � 8 dias 2%desc.   |      � 30 dias 1%   |      � 60 dias s/desc.                                      

Nota: De acordo com a nossa avaliação irá ser enviada uma informação escrita sobre o vosso pedido. 

 

AUTORIZAÇÃO CONSENTIMENTO TRATAMENTO DADOS CLIENTE  
Declaro para os devidos e legais efeitos, ceder de forma informada e inequívoca, gratuita e incondicionalmente, ao responsável pelo tratamento, CAIADO, 
S.A., NIPC 500050341, com sede Rua Carlos Leonel Sousa Caiado, Ed. Caiado Aptd. 3100, 2401-904 Leiria, os direitos de utilização do nome, morada, 
contactos telefónicos e de email, interesses em material ou formações, a fim de serem utilizados pela CAIADO, com a finalidade de ser contactado para 
efeitos de promoção de produtos e serviços, para gestão da relação com o cliente, para efeitos de informação relacionada com ações de formação 
promovidas pela CAIADO.   
A CAIADO compromete-se a respeitar os direitos de personalidade do titular dos dados, consistindo a presente declaração numa cedência voluntária dos 
mesmos. O Encarregado da Proteção de Dados (DPO) pode ser contactado através do endereço postal do Responsável pelo Tratamento ou em alternativa 
através do email dpo@caiado.pt.  
Sem prejuízo de disposições legais ou regulamentares em contrário, os dados serão conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades 
que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento após os quais são eliminados ou caso seja do interesse da CAIADO processados para fins 
estatísticos, anonimizados, não sendo possível identificar o titular dos dados. Os destinatários ou categorias de destinatários dos dados são, o Departamento 
de Marketing, o de Sistemas de Informação, o Financeiro, a Logística, o Departamento Técnico-Comercial e a Administração.   
Os titulares dos dados têm o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no 
consentimento previamente dado e o direito de solicitar ao CAIADO acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu 
apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos 
dados.  A CAIADO aplica medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco por manter em arquivo os 
dados do titular. A CAIADO dispõe de um sistema informático com capacidade de resistir, com um dado nível de confiança, a eventos acidentais ou a 
ações maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos Dados Pessoais conservados ou 
transmitidos, bem como a segurança dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e sistemas.  
� Assinale caso não queira receber a nossa newsletter. 

  

 
  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura como no CC/BI 
                                                           Carimbo caso se verifique                                                  Rev 06 04/21 

 

 
 

 

(Local)_________________________, __ de __________ de 20___ 
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