
 

                                                     Ficha de registo   de adesão à Compostagem Comunitária   

 
DADOS DE MORADA 

Concelho 
 
 

Freguesia 
 
 

  

Ilha (código da ilha) 
 
 

Rua 
 
 

 

 Nº/andar  Código Postal  

 

Sabe o que é a compostagem? Sim    Não    Vagamente  Alguma vez fez compostagem?  Sim    Não  

Utiliza o ecoponto?    Observações:  
 Sim       Não      Ás vezes  

 

                                                                              TIPO DE INSCRIÇÃO 

Individual  
Tipo de instituição:  

(escola, lar, IPSS, JF, etc)  

Instituição   
Nome da Instituição:  

(se aplicável)  
  

DADOS DE INSCRIÇÃO 

Nome 
(responsável pela adesão)   Idade    

Telefone/telemóvel     E-mail    

Preferência de contacto: Telefone   E-mail  

Tipo de habitação: Apartamento     Moradia   Casa geminada  

Outro:  

Nº de pessoas que 

residem na habitação  
(ou utentes da instituição)  

  Entrega de balde:         Nº do balde    Entrega flyer de regras:  

Ilha de acesso reservado?      Sim     Não  
Nº do cartão RFID  
(com cadeado preencher “cadeado”)  

  

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS  

Autoriza a utilização dos seus contactos para outras informações no âmbito das 

iniciativa do Município de Montemor-o-Novo 
              Sim                   Não  

Os dados fornecidos serão analisados e utilizados pelo Município de Montemor-o-Novo 

para efeitos de contacto consigo sobre iniciativas, análise e produção de relatórios, 

trabalhos académicos ou semelhantes. Os seus dados pessoais não irão aparecer em 

qualquer documento ou comunicação pública. Toda a informação fornecida será 

trabalhada no estrito cumprimento do RGPD, sendo anónima e guardada em local seguro. 

A qualquer momento pode solicitar a consulta, alteração ou eliminação dos seus dados. 

Note que se optar pelo pedido de eliminação dos dados temos de considerar que desiste 

da sua adesão. Para qualquer dúvida relacionada com esta informação deverá entrar em 

contacto para 938022592 

 

 

Sim, tomei conhecimento e aceito as 

 condições. 

 

Tomei conhecimento e não aceito as 

 condições. 

 
 

 Notas: Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto email caso residente não tenha. Caso residente não pretenda fornecedor 

dados não pode aderir. Caso a adesão seja uma instituição, os contactos devem ser da pessoa responsável pela mesma. Preencher com letra 

legível. Após preenchimento, entregar a ficha na respetiva Junta de Freguesia. Adesões que venham a ser verificadas como repetidas terão de 

ser consideradas inválidas e o equipamento terá de ser restituído. A inscrição só pode ser considerada se totalmente preenchida. 


