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FICHAS DE INSCRIÇÃO - VAMOS COMPOSTAR!

Nome*: ............................................................................................................................................................................................................................

Morada*: ........................................................................................................................................................................................................................

Código Postal*: ........................................................... Localidade*: .................................................................................................................

Freguesia*: ....................................................................................................................................................................................................................

NIF*: ..................................................................................................................

Email*: .............................................................................................................................................................................................................................

Número de Instalação de Contrato de Água*: ...................................... Número de Pessoas do Agregado Familiar*: .......................

IdentificaçãoA

Informação ComplementarB
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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

............................................................

O Funcionário

01 Tipo de compostagem pretendida*

Doméstica

02 Tem Jardim?*

Contacto Telefónico*: .............................................................07

Comunitária (Projeto Piloto - Vila de Odemira)

Sim

Não

03 Tem Horta?*

Sim

Não

04 Faz separação de resíduos em sua casa?*

Papel / Cartão

Plástico / Metal

Vidro

Outros (Pilhas / Óleo Alimentar)

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

Menos de 1 saco de 50 litros

1 saco de 50 litros

Mais de 1 saco de 50 litros

Aceito o envio de notificações, no decorrer desta inscrição, para o endereço electrónico indicado.
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assinatura
01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: ..............................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

Pedido de DeferimentoF

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoE

Termos de ResponsabilidadeC

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

Assumo o compromisso de zelar correctamente 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 foram fornecidas, de forma a transformar os meus resíduos 
domésticos num composto fertilizante que deverei usar no solo nas floreiras, jardins, hortas e/ou quintais permitin-
do uma visita de um Técnico do Município de Odemira ao local do compostor para verificação do processo

* Termo de Responsabilidade

Informação AdicionalD

02 Autorizo o tratamento anonimizado dos dados presentes no bloco B (Informação Complementar) para fins estatísticos.

Sim

Não
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