
Nº pessoas do seu agregado familiar:

Tem jardim? Sim Não Se Sim, indique a área aproximada: _______  m2

Tem horta? Sim Não Se Sim, indique a área aproximada: _______  m2

Tem quintal? Sim Não Se Sim, indique a área aproximada: _______  m2

SimFaz separação dos resíduos em sua casa? Não

Indique quais por favor: Papel Plástico/metal Vidro Outros (pilhas, 
óleo alimentar)

Qual a quantidade aproximada de resíduos produzida diariamente na sua habitação?

Menos de 1 saco 50 Litros 1 saco de 50 Litros Mais de 1 saco de 50 Litros
(Não considere os resíduos recicláveis separados)

(Se responder que não às três questões anteriores, não reúne condições para participar)

Informações necessárias (Preencher com o número de pessoas do agregado familiar e assinalar os restantes 
campos com uma cruz quando aplicável):

Confirmo que me foi entregue no dia ___ / ___ / _______ um compostor de ____Litros (referência: 
____________________ bem como um Guia de Compostagem, no âmbito do Projeto “COMPOSTAR 
PARA CUIDAR”, e declaro que conheço e aceito os termos das Normas de participação neste projeto.

(Assinatura representante do Município) (Assinatura Participante)

A preencher após avaliação da inscrição e caso a mesma seja selecionada

A ficha de inscrição pode ser entregue presencialmente no Balcão Multi Serviços da Câmara Municipal de Carregal do 
Sal, remetida via CTT para, Praça do Município | 3430-167 Carregal do Sal ou por email para geral@cm-carregal.pt.

Termo de responsabilidade (assinalar os campos de carácter obrigatório com uma cruz):

Declaro ter o espaço necessário para o compostor (sensivelmente 1m2) no exterior da minha casa em contato com a terra ou jardim.

Assumo  o compromisso de zelar corretamente pelo equipamento que me é entregue, comprometendo-me a utilizá-lo para o fim a que se 
destina.

Comprometo-me a seguir todas as instruções que me forem fornecidas, de forma a transformar os meus resíduos domésticos num 
composto fertilizante que deverei usar no solo das floreiras, jardins, hortas e/ou quintais, permitindo uma visita de um técnico do Município 
de Carregal do Sal ao local do compostor para verificação do processo.

Declaro para os efeitos previstos no disposto no artigo 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados  (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Proteção de Dados) prestar o meu consentimento ao Município de 
Carregal do Sal para utilizar os meus contatos, no âmbito do projeto de compostagem doméstica.

Comprometo-me a assitir uma ação de formação em compostagem caseira, promovida pela Câmara Municipal de Carregal do Sal.
(Declara-se que o participante terá de utilizar o compostor durante 1 ano após a sua receção)
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