
MUNICÍPIO  DE  SÃO  BRÁS  DE  ALPORTEL

Câmara Municipal

U n i d a d e  d e  A m b i e n t e  e  S e r v i ço s  U r b a n o s

FICHA DE INSCRIÇÃO - COMPOSTAR -  Da terra à terra  

DADOS PESSOAIS * Campos de preenchimento obrigatório

Nome:*

Morada:* N.º:

Lote/Andar: Código Postal:* Localidade:*

NIF*:

Contacto Telefónico:

E-mail:

DADOS DA HABITAÇÃO  

Tipo de Habitação: Vivenda Casa geminada ou em banda Outra 

Tem jardim Tem horta ou quintal

Área aproximada de jardim/quintal/terreno (m2):

Nº de Pessoas no Agregado familiar:

Faz separação dos resíduos em sua casa?

Papel/cartão Plástico/metal Vidro 

Óleos alimentares Outros

Se não faz a separação dos resíduos, refira o porquê:

 TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Declaro ter o espaço necessário para acomodar este equipamento (1metro quadrado ao ar livre)

Declaro que tive acesso e que concordo com as Normas de participação do projeto – COMPOSTAR - Da terra à terra 

Declaro  prestar  o  meu  consentimento  à  Câmara  Municipal  de  São  Brás  de  Alportel,  no  âmbito  deste  projeto  de
compostagem doméstica,  efetuar o tratamento dos meus dados pessoais acima indicados de forma clara,  informada,
explicita e livre, de acordo com o artigo 7.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de
27.04.2016.

Nota 1: Esta ficha de inscrição deverá ser entregue nos serviços de Ambiente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel ou
enviada para compostagem@cm-sbras.pt 

O/A Requerente Data

Assinatura do(a) requerente 

A preencher apenas aquando da entrega do kit de compostagem 

Confirmo  que  me  foi  entregue  pela  Câmara  Municipal  de  São  Brás  de  Alportel,  no  dia  ____/____/________,  
o Kit de Compostagem constituído por 1 compostor 320L / 400L, 1 manual prático, 1 forquilha e um termómetro de solo,
relativo à inscrição no Projeto de Compostagem Doméstica “Da terra à terra”, e declaro que conheço e aceito os termos das
Normas de participação neste projeto.
Assinatura do Requerente:

Rua Gago Coutinho, n.º 1    8150 - 151 São Brás de Alportel   
289 840 000    www.cm-sbras.pt     geral@cm-sbras.pt
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